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DESTAQUES DA REVISÃO
COMUNICAÇÃO DE CRIMES AO MPF POR PARTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do encaminhamento de petição inicial de reclamação trabalhista 
pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, noticiando possível sonegação fiscal (salários pagos "por fora"), confes-
sados pelo autor. Promoção de arquivamento fundada na ausência de crédito tributário definitivamente constituído em des-
favor do contribuinte investigado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente caso, verifica-se que o 
único documento encaminhado pelo Juiz do Trabalho foi a cópia da petição inicial, o que não traz informações suficientes 
para a completa compreensão do ocorrido. A respeito da comunicação de crimes ao MPF por parte da Justiça do Trabalho, 
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, enviou ao Exmo. Presidente do TST Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho o 
Ofício nº 38E/2016/2ªCCR, datado de 12/05/2016, no qual lista documentos essenciais a serem enviados com a comunicação 
do crime, no caso de sonegação de contribuições previdenciárias (CP, art. 337-A), sendo solicitado os seguintes: (I) Sentença 
condenando ao pagamento das contribuições previdenciárias ou acordo celebrado entre as partes e homologação; (II) Com-
provação do trânsito em julgado da sentença; (III) Cálculos indicando valor devido das contribuições previdenciárias; (IV) 
Petição inicial da ação. Em atenção ao expediente encaminhado pela 2ª CCR/MPF, o Exmo. Presidente do TST, na condição de 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, enviou aos Presidentes do Tribunais Regionais do Trabalho o Ofício 
Circular CSJT.GP.SG nº 5/2016, solicitando atenção às medidas sugeridas, bem como sua ampla divulgação, a fim de tornar 
mais célere a persecução penal de fatos originados na Justiça do Trabalho. Neste contexto, no caso em exame, constata-se o 
não encaminhamento dos documentos necessários (ou meio de obtê-los via internet), sobretudo considerando que a 
respectiva reclamação trabalhista ainda se encontra em sua fase inicial, sem que tenha havido sequer a audiência de instru-
ção. Neste contexto, considerando que, no momento, não há elementos mínimos da materialidade delitiva, injustificável é o 
prosseguimento das investigações. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se 
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento. Necessária ciência ao Juízo do Trabalhista. 
Número: 1.33.000.000835/2017-10
Veja aqui a íntegra do voto nº 349/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_349.pdf/


Veja aqui a íntegra do voto nº 602/2019

CRIME PRATICADO POR MILITAR

Notícia de Fato instaurada para apurar possível apropriação de material pertencente ao Exército Brasileiro. Desligado invo-
luntariamente do serviço militar obrigatório, em 01/03/2018, o representado teria até 27/04/2018 para realizar a entrega 
do fardamento e demais dotações pertencentes ao Exército. Todavia, o material não foi entregue no prazo e, após diversos 
contatos, foi expedida notificação pela autoridade competente para cumprimento em até cinco dias corridos, também des-
respeitados, sendo o fardamento entregue somente 30 (trinta) após aludida notificação. Revisão de declínio (Enunciado nº 
32 - 2ª CCR). Narrativa que evidencia a prática, em tese, do delito previsto no art. 248 do Código Penal Militar. Atribuição da 
Justiça Militar, nos termos do art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar, tendo em vista que a conduta apurada afetou direta-
mente o patrimônio sob a administração militar. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 
Número: 1.34.009.000494/2018-46

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_602.pdf/


Inquérito Policial. Suposta prática do crime de lesão corporal grave por um militar integrante do Exército, uma vez que teria 
deflagrado um projétil de látex no olho direito de um civil, durante atuação da Força de Pacificação no Complexo do Alemão, 
no dia 24/07/2011. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Militar, nos termos do art. 9º, II, "c", do Código 
Penal Militar. Revisão (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Esta 2ª Câmara vem decidindo, por maioria, que o Direito Penal Militar 
deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, a disciplina e as instituições militares. Nesse 
sentido, cito os precedentes 1.30.001.000483/2018-85 e 0507152-14.2016.4.02.5101. No caso, considerando que a conduta 
ilícita narrada foi praticada contra civil, a competência para o processamento e julgamento é da Justiça Federal e, consequen-
temente, da atribuição do Ministério Público Federal. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao 
ofício originário para prosseguimento nas investigações, facultando-se à Procuradora da República oficiante, se for o caso, 
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do 
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do MPF. 
Número: JF-RJ-0017534-94.2014.4.02.5101-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 105/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_105.pdf/


SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C LC 75/93, ART. 62, IV. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, NA 
MODALIDADE DE USURPACÃO, DE BENS DA UNIÃO, PREVISTO NO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.176/91. FORMULAÇÃO DA 
PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO CONDICIONADA A PERDA DEFINITIVA DAS BARRAS DE OURO APREENDIDAS 
COMO ÚNICA FORMA DE REPARAÇÃO DO DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 89, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95. 
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO.
1. Ação penal. Crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpacão, de bens da União, previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei 
nº 8.176/91.
2. Conforme a denúncia, no dia 23/08/2016, no posto da Polícia Rodoviária Federal de Ipixuna do Pará/PA, por volta da meia-
-noite, os réus, de forma livre e consciente da ilicitude de sua conduta, tiveram consigo e transportaram matéria-prima per-
tencente a União, consistente em 6 barras de ouro que totalizaram 5.206,04 gramas, sem autorização legal.
3. Na audiência admonitória, o Procurador da República condicionou a formulação da proposta de suspensão condicional do 
processo a perda definitiva das barras de ouro apreendidas como única forma de reparação do dano, conforme previsto no 
art. 89, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.
4. Na ocasião, a defesa consignou que a ausência da proposta foi ilegítima, considerando que a perda dos bens apreendidos, 
ou a discussão sobre a sua propriedade, não pode ser condicionante para a apresentação da proposta de suspensão condi-
cional do processo, uma vez que pode ser debatida em outra esfera jurídica diversa da criminal.
5. O Juiz Federal, por entender que a proposta "deveria ter sido formulada independentemente da perda dos bens apreendi-
dos, que não deve ser obstáculo para suspensão do processo criminal", remeteu os autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do 
CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93.
6. Os arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do benefício de 
suspensão condicional do processo. 
7. Requisito objetivo: a pena mínima do crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpacão, de bens da União, previsto 
no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.176/91, pelo qual os réus foram denunciados é de 1 (um) ano de detenção, de sorte que esse 
requisito encontra-se preenchido.
8. Os demais requisitos de admissibilidade são: a) inexistência de processo em curso; b) inexistência de condenação anterior 
por crime; c) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; e, por fim, d) requisito de ordem subjetiva: a culpabili-
dade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a 
concessão do benefício.
9. A reparação do dano é a primeira (e mais importante) das condições a serem impostas ao acusado para a suspensão do 
processo. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 421.280/PA, Rel. Ministro REY-
NALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018; AgRg no RHC 91.265/RJ, Rel. Minis-
tro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018.
10. Desse modo, assiste ao Procurador da República oficiante ao condicionar a formulação da proposta de suspensão condi-
cional do processo a perda definitiva das barras de ouro apreendidas como única forma de reparação do dano, conforme pre-
visto no art. 89, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, sobretudo considerando que o crime atribuído aos réus é justamente o 
crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpacão, de bens da União, previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.176/91.
11. Nesse contexto, MANTENHO A CONDIÇÃO imposta pelo Procurador da República oficiante para formular a proposta de 
suspensão condicional do processo: a perda definitiva das barras de ouro apreendidas como única forma de reparação do 
dano, conforme previsto no art. 89, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 
Número: JF-PGN-0000875-28.2017.4.01.3906-APCJS
Veja aqui a íntegra do voto nº 55/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_55.pdf/


CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES

NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL 
PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, 3º), INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES (CP. ART. 313-A) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288). CONEXÃO (CPP, ART. 78, INC. II, ALÍNEA "A"). 
PREPONDERÂNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO À QUAL FOR COMINADA A PENA MAIS GRAVE. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), em 
razão da suspeita de irregularidade na concessão de benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade.
2. No decorrer das investigações restou evidenciado que o benefício em questão é apenas mais um dentre centenas de 
outros concedidos de maneira fraudulenta por quadrilha composta por ex-servidora do INSS e outros.
3. Conflito de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93).
4. Embora a notícia de fato tenha sido autuada para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, 
§3º), no decorrer das investigações restou evidenciado que, na verdade, o benefício aqui investigado faz parte de centenas 
de outros concedidos de maneira fraudulenta pela quadrilha já conhecida na região.
5. Não há como definir a atribuição do feito somente no que tange à prática do crime de estelionato previdenciário, uma vez 
que o referido precisa ser analisado em conjunto com as demais provas dos crimes praticados pela quadrilha, quais sejam, 
arts. 313, 313-A e 317 do Código Penal.
6. Havendo conexão probatória entre as condutas em análise (CPP, art. 76, I), deve-se aplicar a regra de fixação de competên-
cia por conexão disposta no art. 78, II, "a", do CPP, a qual determina que, no concurso de jurisdições de mesma categoria, 
deve prevalecer a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave. 
7. Verifica-se que o estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), com a aplicação da causa de aumento de 1/3, possui pena 
de reclusão de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, enquanto o crime de inserção de dados falsos 
em sistema de informações (CP, art. 313-A) é apenado com reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
8. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF editou recentemente a Orientação n° 36, tratando dos 
chamados "rescaldos" de operações previdenciárias. 
9. Precedente da 2ª CCR: IPL nº 00442/2017 DPF/JFA, 715ª Sessão de Revisão, de 21/05/2018, voto 3385/2018, unânime.
10. Atribuição do suscitado. 
Número: 1.22.020.000289/2018-43
Veja aqui a íntegra do voto nº 359/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_359.pdf/


Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput c/c art. 
40, I). Consta dos autos que o investigado foi preso em flagrante ao tentar embarcar com drogas para o exterior. Após audiên-
cia de custódia, foi negada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e aplicadas medidas alternativas. Proce-
dimento originalmente distribuído ao 4º Ofício da PR/RJ, mas em razão de substituição, os autos foram encaminhados para 
o 34º Ofício da PR/RJ, que interpôs RESE requerendo a reforma da decisão de soltura do investigado. Após o fim do período 
de substituição os autos retornaram ao ofício titular (4º Ofício), porém, em razão da nova regra de distribuição (Portaria PRRJ 
1292, de 28/11/2018) os autos foram redistribuídos para o 28º Ofício. Ao receber os autos, o Procurador titular do 28º Ofício 
promoveu o declínio de atribuições em favor do 34º Ofício (substituto), considerando a interposição do RESE e que, nessa 
ocasião, a inicial acusatória deveria ter sido ofertada. O Procurador oficiante no 34º Ofício suscitou o presente conflito nega-
tivo de atribuições ressaltando que sua atuação deu-se em substituição e que o ato de interposição de recurso não acarreta 
na imposição de oferecimento concomitante da denúncia, ressaltou, ainda, que o IPL foi relatado e remetido ao MPF em data 
posterior à substituição. Revisão do conflito de atribuições (art. 62, VII, da LC n° 75/93). Verifica-se que a Portaria PRRJ nº 
1125 determinou que o 34º Ofício atuaria em substituição ao 4º Ofício durante o período de 05 a 14 de novembro de 2018. 
Posteriormente, a Portaria PRRJ nº 1292, reestruturou a distribuição nos ofícios criminais, acarretando na nova titularidade 
do presente procedimento ao 28º Ofício. Portanto, o 34º Ofício jamais foi o ofício titular do procedimento, sua atuação ocor-
reu apenas em substituição. Os Promotores naturais do presente procedimento foram aqueles titularizados pelo 4º e 28º 
ofícios. Ausência de vinculação de membro ministerial que atuou em substituição. Com relação a não apresentação de 
denúncia pelo Procurador substituto, extrai-se dos autos que o relatório final do IPL foi encaminhado para o MPF em 
30/11/2018, ou seja, em data posterior ao encerramento do período de substituição. Assim, quando da interposição do 
recurso, o Procurador substituto entendeu não ser o momento ideal para o oferecimento da denúncia, ressaltando a necessi-
dade de conclusão das investigações para melhor esclarecimento dos fatos. Logo, com o fim do período de substituição e 
também das investigações, cabe ao Procurador do ofício titular tomar as medidas que entender cabíveis. Atribuição para 
prosseguir no feito é do Procurador suscitado (28º ofício). 
Número: 1.00.000.025652/2018-39 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 86/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_86.pdf/


INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (ART. 19, LEI Nº 7.492/1986). MPF: 
LESÃO AO SFN. ARQUIVAMENTO INDIRETO (DECLÍNIO). DISCORDÂNCIA DO JUIZ (ARTIGO 28 DO CPP CC. O ARTIGO 62, 
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). CARACTERIZADA A PRÁTICA DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PERANTE VARA FEDERAL ESPECIALIZADA PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de uso de documento falso, uma vez que, no mês de 
junho de 2016, o investigado F. L., por Correspondente Negocial Habitalar da Caixa Econômica Federal (CEF), situado em 
Itapema/SC, usou uma fatura adulterada da CELESC para instruir o processo de abertura de conta corrente e tentativa de con-
tratação de financiamento habitacional para pessoa física, dentro da modalidade SBPE, com utilização de recursos do FGTS. 
2. O Procurador da República oficiante na PRM - Itajaí/SC promoveu o declínio de atribuições em favor da 1ª Vara Federal de 
Florianópolis/SC, ao constatar que o fim almejado pelo investigado era o de obter fraudulentamente financiamento habita-
cional, conduta que, em tese, se amolda ao tipo do artigo 19 da Lei nº 7.492/86, porquanto é a vara especializada para apurar 
delitos contra o Sistema Financeiro Nacional no âmbito da Seção Judiciária de Santa Catarina. 
3. Ao analisar o pleito ministerial, o juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC determinou a remessa dos autos ao juízo especializa-
do para conhecer da matéria que se supõe estar sendo nele tratada, para que haja pronunciamento desse próprio juízo espe-
cializado sobre sua competência para a apreciação da causa.
4. O membro do MPF atuante junto à 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, no entanto, ao apreciar os 
autos, por entender que o caso refere-se à suposta prática do crime de estelionato, manifestou-se pelo conflito de competên-
cia com o juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itajaí/SC. 
5. Ao apreciar os autos, o juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Florianópolis/SC concordou com a posição do 
membro do Ministério Público Federal atuante em Florianópolis/SC, sob o argumento de que não houve fraude na obtenção 
de financiamento, nem na forma tentada, já que quem tentou obter o financiamento, M. K., não tinha ciência da falsificação 
do comprovante de endereço apresentado. Por isso, acolheu o parecer ministerial pelo não reconhecimento da competência 
especializada desta Vara Federal para prosseguir no feito e o devolveu à Justiça Federal da Subseção de Itajaí/SC para proces-
sá-lo e julgá-lo. 
6. Novamente com vista dos autos, o membro do Ministério Público Federal atuante na PRM - Itajaí/SC, reconhecendo que 
os fatos se subsumam não ao crime de estelionato, mas ao do artigo 19 da Lei nº 7.492/86, e, por entender que cabe ao Par-
quet Federal definir, conforme suas regras de apreciação de conflitos de atribuição previstas na Lei Complementar nº 75/83, 
qual membro deverá oferecer a peça acusatória, requereu a remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do artigo 62, inciso VII, 
da mencionada lei complementar. Na ocasião, ressaltou que, acaso o juízo não concordasse com este entendimento, que 
recebesse a manifestação como arquivamento indireto, também com remessa à câmara revisional.
7. Ocorre que, ao apreciar a manifestação ministerial, o juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itajaí/SC não aco-
lheu o pleito e suscitou conflito negativo de competência com o juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Florianó-
polis/SC, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 8. Foi interposta Correição Parcial 
pelo Procurador da República da PRM - Itajaí/SC visando corrigir, junto ao Egrégio TRF4, decisão do juízo titular da 1ª VF de 
Itajaí/SC, que incorreu em error in procedendo ao não aplicar o artigo 28 do CPP, em desconformidade, logo, com a Resolu-
ção CJF nº 63, de 26 de junho de 2009 e com o sistema acusatório, que rege o direito processual penal brasileiro.
9. Deve ser considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei Federal nº 
7.492/86, a concessão de crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado propósito macroeconômico. 
É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem deseje praticar agricultura (financiamento agrícola), adquirir imóvel 
(financiamento imobiliário), reformar sua casa ("Construcard"), fazer um curso superior ("FIES"), casos em que o Estado Bra-
sileiro, inspirado por objetivo político-econômico maior, incentiva e fomenta determinadas atividades e, por isso, são elas 
sistemicamente facilitadas. Também por isso, deve ser considerada atentadora ao Sistema Financeiro Nacional a conduta 
daquele que, pervertendo tal mecanismo de incentivo e fomento, dele tirar proveito para a obtenção de ganho pecuniário 
ilícito.
10. De fato, o Procurador da República oficiante na PRM - Itajaí/SC promoveu o arquivamento indireto (declínio) do feito por 
entender que os fatos versam, na verdade, sobre tentativa de obtenção fraudulenta de financiamento habitacional, que con-
figura a prática do crime contra o sistema financeiro nacional (CP, art. 19, Lei 9.7492/86), e não de estelionato.
11. Depreende-se, pela prova colacionada aos autos, que M. K., por não preencher os requisitos necessários para concessão 
do financiamento imobiliário em questão, ajustou com F. L., corretor de imóveis que intermediava a venda do imóvel, para 
que obtivessem comprovante de residência no município de Itapema/SC em seu nome, para viabilizar a aprovação do finan-
ciamento mediante o uso dos recursos depositados em seu FGTS. Assim, F. L., ciente de que M. K. não residia em Itapema/SC, 
falsificou uma fatura da CELESC para fazer dela constar que M. K. era o titular. Ato contínuo, F. L. encaminhou toda a docu-
mentação, incluindo o documento falso, a um correspondente bancário, que, posteriormente, direcionou-a à agência da CEF 
em Itapema/SC. No entanto, ao analisar os documentos que instruíram o procedimento, a Caixa Econômica Federal consta-
tou que o comprovante de residência apresentado era materialmente falso, em vista de incongruências encontradas no 
nome do titular e no número da unidade consumidora cadastrada junto à CELESC.
12. Forçoso registrar que, consoante informou a CEF, a comprovação de residência no município em que o imóvel está sendo 
adquirido é um dos requisitos obrigatórios na concessão de financiamento imobiliário mediante utilização do FGTS, caso con-
trário, não é possível a liberação dos valores. Embora cientes da necessidade do requerente residir em Itapema/SC, cujo 
requisito M. K. não atendia, ainda assim os investigados tentaram se valer de outros meios para ludibriar a CEF nesse sentido, 
com o objetivo de viabilizar a concessão do financiamento imobiliário.
13. Oportuno enfatizar que o caso dos autos difere-se daqueles em que há obtenção de financiamento para aquisição de 
veículos, na qual se entende3 que a violação afeta exclusivamente o patrimônio das instituições financeiras, sem prejuízo à 
política estatal ou ao propósito macroeconômico, tutelados pelo tipo do artigo 19 da Lei nº 7.492/86. Isso porque, na modali-
dade de financiamento que aqui se analisa, a concessão de crédito foi facilitada por escolha político-econômica, cujos recur-
sos integram o Sistema Financeiro de Habitação.
14. Conheço do presente arquivamento indireto (declínio) para fixar a atribuição do MPF atuante perante a 1ª Vara Federal 
Especializada da Subseção Judiciária de Florianópolis/SC. Designação de outro membro para prosseguir nas investigações. 
Número: JF/ITJ/SC-5014189-91.2016.4.04.7208-INQ - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 525/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_525.pdf/


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 20, §2º, DA LEI Nº 7.716/89. PUBLICAÇÃO DE MA-
NIFESTAÇÕES SUPOSTAMENTE DISCRIMINATÓRIAS POR UM PERFIL DA REDE SOCIAL FACEBOOK. PROMOÇÃO DE ARQUI-
VAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). CONDUTA TÍPICA. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO ÀS INVESTIGAÇÕES.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, por meio da rede social 
Facebook.
2. Promoção de arquivamento sob o argumento de que as postagens divulgadas não configuram crime previsto no art. 20 da 
lei nº 7.716/89. Discordância do Juízo Federal.
3. Da análise dos autos, observa-se que o investigado se valeu de expressões que traduzem menosprezo em relação a muçul-
manos e judeus, extrapolando o direito à liberdade de manifestação (cf. STF, RHC 134.682). Além do conteúdo, a seletividade 
na escolha dos alvos aos quais a crítica é dirigida, o meio e o modo de veicular, em perfil impessoal aonde sua identidade era 
preservada, somados, desmascaram um discurso de ódio, discriminatório.
4. Criminalizar não significa negar a liberdade de expressão (cf. CIDH no Caso Memóli vs Argentina, Sentença de 22/08/2013, 
Série C 265). Não se tolera controle prévio, violência ou intimidação contra jornalistas e veículos de comunicação, pois são 
formas direta e indireta de censura, porém, o abuso concretizado em publicações intencionalmente ofensivas ou sabidamen-
te falsas, de meios de comunicação ou por particulares, é punível.
5. É discriminatória "qualquer distinção, exclusão restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo 
plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública." Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de 
discriminação racial (Decreto 65.810/69).
6. Pouca familiaridade com a complexidade da geopolítica internacional não justifica incitação à discriminação ou ofensas a 
qualquer identidade ou origem. O agente que se coloca deliberadamente em uma posição de desconhecimento sobre aspec-
tos fáticos da configuração de um comportamento seu, que corresponde objetivamente à definição legal de um delito, age 
com dolo eventual, aceita praticar crime por "cegueira deliberada" (TRF5, 2T, ACR 200581000145860, Rel. Des. Fed. Rogério 
Fialho Moreira, J. 09/09/08, DJ. 22/20/08).
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações. 
Número: JF-BA-0027000-71.2018.4.01.3300-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 73/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_73.pdf/


HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando suposta prática de 
fraude na negociação de moeda virtual denominada Bitcoin. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX; CP, art. 171. Promoção de arquiva-
mento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32). Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se 
caracteriza por oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo paga-
mento depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra 
o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se enquadra nos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribui-
ção do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/ 2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimen-
to nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio em favor do 
Ministério Público Estadual. 
Número: 1.29.008.000385/2018-07 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 167/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_167.pdf/


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Inquérito policial n° 0002257-87.2017.4.03.6141 instaurado para apurar suposto crime de falsificação de documento, desco-
berto durante o cumprimento de um mandado de prisão. Quando os policiais militares encontraram o indivíduo procurado, 
avistaram em cima de uma televisão sua carteira. Nela havia dois documentos com a foto do acusado, mas com o nome de 
terceira pessoa (CNH e Carteira de Habilitação Arrais Amador - CRA). MPF: Declínio para o Ministério Público Estadual, ao 
argumento de que os documentos não foram apresentados a servidores públicos federais. Concordância da magistrada fede-
ral. Promotor de Justiça entendeu em sentido diverso, concluindo que a competência é firmada pela natureza dos documen-
tos e, sendo o arrais amador federal, a competência para processar e julgar o caso é também federal. Assim, suscitou conflito 
de atribuição. Autos encaminhados à PGR, e movimentados à 2ª CCR para manifestação. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Inaplicabilidade da Súmula n° 546/STJ, pois não houve apresentação dos documentos 
falsos. Incidência da Súmula Vinculante n° 36, segundo a qual "Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil 
denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscri-
ção e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil". Elementos 
de informação que se amoldam à referida Súmula e são aptos para legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 
persecução penal. Não homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual. Conflito não confi-
gurado. Designação de outro Membro do MPF. 
Número: 1.00.000.023238/2018-95
Veja aqui a íntegra do voto nº 98/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/voto_98.pdf/


ESTATÍSTICAS

Total de processos apreciados: 565

Quantitativo de processos julgados por motivo de entrada

Detalhamento dos processos encaminhados para revisão com base no art. 28 do CPP

Quantitativo de processos julgados por membro


