
Comunicado nº 29/2018 Brasília, 12 de abril de 2018

SESSÃO DE 9 DE ABRIL DE 2018
DESTAQUES DA COORDENAÇÃO

Câmara recebe o novo integrante para a composição do Colegiado

A 2ª Câmara recebeu o Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino de Castro e Costa Neto para integrar o Colegiado, na 
qualidade de suplente. 
A assunção ocorreu por meio da Portaria PGR nº 276, de 3 abril de 2018, em razão da substituição do Subprocurador aposen-
tado Franklin Rodrigues da Costa.

Aprovada Instrução de Serviço do GAFRON

A 2ª Câmara aprovou a Instrução de Serviço Nº 8, de 9 de abril de 2018, do Grupo de Apoio sobre Crimes nas Regiões de Fron-
teira - GAFRON. A IS dispõe sobre a atividade de apoio à persecução penal de crimes cometidos nas regiões de fronteira me-
diante participação de membros integrantes do referido grupo, sempre a pedido do procurador natural.

Veja aqui a íntegra da IS nº 8, de 12 de março de 2018

Veja aqui a ATA da 147ª Sessão de Coordenação, de 26 de março de 2018.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/legislacao-e-regulamentos/instrucoes-de-servico/is-08-gafron-10-04-18_assinada.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/atas-de-coordenacao/documentos/2018/ata_147_coordenacao-26-03-2018_pagina.pdf


DESTAQUES DA REVISÃO
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA

INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCU-
LO MEDIANTE FRAUDE. CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, 
PRATICADO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O MINISTÉ-
RIO PÚBLICO ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. PROMOÇÃO DE 
DECLÍNIO HOMOLOGADA PELA 2ª CCR. TRAMITAÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 129, I; LC Nº 75/93, ART. 62, IV; CPP, 
ART. 28. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. REITERAÇÃO DOS EXATOS TERMOS DA DECI-
SÃO PROFERIDA NA 696ª SESSÃO DE REVISÃO, DE 13/11/2017.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, em decorrência 
da utilização de documentos falsificados para obtenção de crédito para a aquisição de veículo junto a instituição financeira 
privada. 
2. O Procurador da República oficiante, entendendo que a conduta narrada não se amolda ao crime previsto no artigo 19 da 
Lei 7.492/1986, promoveu o declínio de atribuições e a remessa para Justiça Estadual, visando a apuração do delito de este-
lionato (art. 171 do CP). 
3. Na 696ª Sessão de Revisão, realizada em 13/11/2017, esta 2ª CCR deliberou, à unanimidade, pela homologação do declí-
nio.
4. Devolvidos os autos à origem, o Procurador da República oficiante,  houve por bem requerer ao Juízo da 23ª Vara Federal 
de Curitiba o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual. Ocorre, entretanto, que o Juíz substituto entendeu que se trata 
de crime contra o sistema financeiro e indeferiu o pedido de remessa para o MPE, encaminhando os autos novamente a esta 
2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP.
5. A presente remessa não merece ser conhecida. Há que se ressaltar, desde logo, a possibilidade jurídica inconteste de a pro-
moção de arquivamento ou declínio de inquérito policial pelo órgão ministerial ser submetida diretamente à 2ª CCR para 
homologação.
6. A interpretação do art. 28 do CPP não pode ser meramente literal. Deve-se proceder a uma interpretação sistemática que 
leve em conta não apenas o previsto no referido dispositivo legal, também o quanto previsto no art. 129, inc. I, da CF e no 
art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93.
7. Afigura-se, pois, juridicamente plausível e, mesmo, inarredável, o conhecimento por esta Câmara de Coordenação e Revi-
são Criminal, para fins de homologação, de promoção de arquivamento ou declínio de atribuições formulada nos autos de 
inquérito policial.
8. Na situação em análise, a promoção de declínio foi homologada com base no entendimento de que a utilização de docu-
mentos falsificados para obtenção de financiamento do veículo, a conduta tipifica é a do crime de estelionato, previsto no 
art. 171 do Código Penal, praticado em detrimento de instituição financeira privada, portanto, de competência da Justiça 
Estadual e, consequentemente, da atribuição do Ministério Público Estadual. 
9. Não conhecimento da presente remessa, reiterando-se os termos da deliberação exarada na 696ª Sessão de Revisão, de 
13/11/2017.
Número: JF/PR/CUR-5017726-06.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 2328/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2328.pdf/


CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES

Notícia de Fato instaurada para apurar fatos originalmente enquadrados como importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da 
Lei de Contravenções) praticados por professor do campus do Instituto Federal da Bahia em Jacobina/BA, no exercício da 
função, contra aluna sua do curso de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Declínio de atribuições formulado ao Ministério 
Público Estadual com base no Enunciado nº 37 desta 2ª CCR (Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução 
penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da 
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas). Discordância da Promotora de Justiça ad quem, por considerar que 
os fatos melhor se amoldam ao tipo do art. 213 do Código Penal (estupro), uma vez que “o investigado constrangeu a vítima 
a permitir que com ele se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência exercida ao segurar a 
vítima pelo braço e impedir que esta se libertasse”. Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o MPE, a ser diri-
mido pela Procuradora-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídi-
cas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs 1585,1672,1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos à Exma. Sra. Pro-
curadora-Geral da República.
Número: 1.14.002.000182/2017-12
Veja aqui a íntegra do voto nº 2457/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2457.pdf/


NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO 
PAULO. LC Nº 75/93, ART. 62, VII. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE.
1. Notícia de fato autuada para apurar suposta prática de crime contra a ordem tributária por parte de ex-auditor da Receita 
Federal.
2. Autos distribuídos ao 3º Ofício Criminal da Procuradoria da República em São Paulo, haja vista suposta prevenção com o 
inquérito nº 0010621-30.2014.4.03.6181. Entretanto, a il. Procuradora da República atuante nesse Ofício não reconheceu a 
prevenção e determinou o retorno deste expediente à Divisão Criminal Extrajudicial para adequação da distribuição.
3. Após redistribuição, o il. Procurador da República do 20º Ofício Criminal da PR/SP determinou, novamente, o encaminha-
mento do feito ao 3º Ofício, argumentando, em síntese, que: a) a presente notícia de fato e os autos nº 0010621-
-30.2014.4.03.6181 tratam da mesma matéria; e b) inexiste, no caso, hipótese de cessação da prevenção. Por fim, solicitou, 
em caso de discordância, a remessa dos autos a esta 2ª CCR, para solução do conflito negativo de atribuições.
4. A Procuradora da República oficiante no 3º Ofício da PR/SP, por sua vez, manteve o entendimento anteriormente exposto, 
no sentido de que não há prevenção, aduzindo que os objetos dos autos em questão não têm identidade ou prejudicialidade 
entre si. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93.
5. Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o inquérito nº 0010621-30.2014.4.03.6181, já arquivado, teve por 
objeto a apresentação de documentos falsos, perante a Receita Federal, para justificar supostas despesas com instrução. Já 
a presente notícia de fato tem como objeto eventual crime tributário decorrente da ausência de comprovação de origem de 
depósitos bancários e enriquecimento ilícito do investigado. Dessa forma, tratando-se de fatos distintos, não há que se falar 
em prevenção do órgão ministerial que atuou nos autos do inquérito policial, mormente por que o feito anterior encontra-se 
arquivado. 
6. Conhecimento do conflito para fixar a atribuição do Procurador da República ora suscitante.
Número: 1.34.001.010215/2017-41
Veja aqui a íntegra do voto nº 2493/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2493.pdf/


INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
PEDIDO DE REVISÃO E REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELA 2ª CCR. REMESSA DOS AUTOS À EXMA. PROCURADORA--
GERAL DA REPÚBLICA, A QUEM INCUMBE DECIDIR, EM GRAU DE RECURSO, OS CONFLITOS DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 
ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (LC N° 75/93, ART. 49, VIII).
1. Trata-se de Pedido de Revisão formulado pelo Procurador da República da PRM – Campos dos Goytacazes/RJ (suscitada), 
referente a decisão proferida pela 2ª CCR/MPF, na Sessão de Revisão n° 684, de 14/08/2017, que por unanimidade fixou a 
atribuição, naquele momento, da referida unidade ministerial para prosseguir na investigação.
2. No presente caso, conforme narrado, o Procurador da República apresentou recurso com a finalidade de que a decisão 
proferida por esta 2ª CCR, no conflito negativo de atribuições, seja revista e reformada, consignando para tanto que, retorna-
dos os autos à origem, foi identificado que inexistia cópia do contrato causador da divergência, o que impediria que se identi-
ficasse sua real natureza jurídica, independentemente do nome que lhe tivesse sido atribuído. Ainda de acordo com o ora 
recorrente, o aprofundamento das investigações, feito por meio da juntada aos autos do  referido instrumento de contrato, 
demonstra que o numerário disponibilizado pela CEF em favor da construtora tinha destinação certa e exclusiva, qual seja, o 
adimplemento do contrato de financiamento originário.
3. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Conselho Institucional do Ministério Público Federal – CIMPF, em 08/03/2017, reali-
zou consulta ao então Exmo. Procurador-Geral da República quanto à eventual delegação da competência prevista no art. 49, 
VIII, da LC n° 75/93, ao CIMPF, para decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público 
Federal.
4. Em resposta realizada em 08/01/2018, a Exma. Procuradora-Geral da República, destacando o disposto no art. 4º, inciso I, 
e no art. 12, ambos da Resolução n° 165, de 06/05/2016, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, que 
dispõe sobre o Regimento Interno do CIMPF, se manifestou no sentido de que “... nos estritos termos legais, incumbe à Pro-
curadora-Geral da República decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Fede-
ral”.
5. Considerando que a hipótese cuida de recurso em conflito de atribuições previsto no art. 49, VIII, da LC n° 75/93, o caso é 
de remessa dos autos à Exma. Procuradora-Geral da República, a quem incumbe decidir o presente feito, com as homena-
gens de estilo.
Número: JF-RJ-INQ-0500024-34.2016.4.02.5103
Veja aqui a íntegra do voto nº 2223/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2223.pdf/


NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUI-
ÇÕES ENTRE MEMBROS OFICIANTES NA PRM-PASSO FUNDO/RS E PRM-CRUZ ALTA/RS. COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL 
AÇÃO PENAL DEFINIDA PELO LOCAL EM QUE O DEPOIMENTO PRODUZIU EFEITO. JUÍZO DEPRECANTE. ATRIBUIÇÃO DO 
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342), em decorrência de 
possível falso depoimento prestado perante juízo deprecado (Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS).
2. O Procurador da República oficiante na PRM – Cruz Alta/RS, entendendo que, em virtude de o testemunho ter sido colhido 
perante a 1ª Vara do Trabalho em Passo Fundo/RS, por meio de carta precatória oriunda da Vara Única do Trabalho de Cruz 
Alta, e, considerando tratar-se o falso testemunho de crime de natureza formal, declinou de sua atribuição à PRM-Passo Fun-
do/RS, local onde foi prestado o depoimento e se consumado o crime.
3. Ao apreciar os autos, o Procurador da República oficiante na PRM-Passo Fundo/RS suscitou o presente conflito de atribui-
ção, afirmando que com base na recente decisão da 3ª Seção do STJ, a competência para a investigação, processo e julga-
mento de suposto crime de falso testemunho em razão de depoimento prestado no juízo trabalhista deprecado é da Justiça 
Federal, que jurisdiciona o juízo trabalhista deprecante, onde o testemunho produzirá efeitos, ou seja, a competência crimi-
nal seria da Vara Federal de Cruz Alta.
4. Cabe ao juízo deprecante, local onde se verificou a lesão à administração da justiça, processar e julgar o crime de falso 
testemunho cometido em carta precatória. Nesse sentido é o entendimento da doutrina clássica.
5. O eg. Superior Tribunal de Justiça, na análise do tema, se inclina para o entendimento no sentido de que a competência é 
do juízo deprecante, local onde os efeitos do depoimento produziriam seus efeitos. Assim decidiu a Ministra  Maria Thereza 
de Assis Moura, no  CC nº 152.100,  em 22/05/2017; e o Ministro  Luis Felipe Salomão, no  CC nº 115.314, em  01/07/2010.
6. Concordância com a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o delito de falso testemunho foi 
perpetrado perante a Vara Trabalhista de Cruz Alta (deprecante), local onde de fato o depoimento produziu efeito. Portanto, 
no local onde o depoimento poderá causar danos à atividade judiciária.
7. Tal entendimento está em consonância com o decidido por esta 2ª CCR que, ao analisar feitos da mesma natureza, leva em 
consideração a potencialidade lesiva das declarações prestadas, ou seja, se o depoimento falso pode influir ou não na deci-
são da causa. Precedentes da 2ª CCR: (Procedimento nº 1.29.000.000318/2018-54, Rel. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, 
Sessão 707, 26/02/2018, unânime; Procedimento nº 1.29.000.000308/2018-19, Rel. José Adonis Callou de Araújo Sá, Sessão 
708, 12/03/2018, unânime).
8. Conhecimento do conflito negativo e, no mérito, pela fixação da atribuição da PRM- CRUZ ALTA/RS, suscitado.
Número: 1.29.016.000161/2017-15
Veja aqui a íntegra do voto nº 2502/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2502.pdf/


HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Notícia de Fato. Representação Fiscal para fins penais noticiando a prática de crime a ordem tributária (art. 2º, II, da Lei nº 
8.137/90) por parte de empresa privada.  O valor dos tributos iludidos restou apurado em R$ 4.777,02. Revisão de arquiva-
mento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Consoante recente decisão do STJ confirmando a necessidade de alinhamento jurispruden-
cial ao entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (REsp 1709029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira 
Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018), incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de des-
caminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto 
no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. 
Homologação do arquivamento.
Número: 1.20.000.000157/2018-24 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 2366/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2366.pdf/


Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR, encaminhando cópia de 
sentença que indica possível prática dos crimes de omissão de anotação de vínculo laboral em CTPS e de sonegação de con-
tribuições previdenciárias (CP, 297, § 4º, e 337-A). Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignifi-
cância quanto às contribuições previdenciárias não pagas e reconhecidas por sentença e na incidência do princípio da con-
sunção no tocante à omissão de registro. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR por entender inaplicável o 
princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor sonegado (R$ 11.800,04) supera aquele delimitado pelo 
art. 20 da Lei nº 10.522/02.  Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Consoante recente decisão do STJ confir-
mando a necessidade de alinhamento jurisprudencial ao entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (Resp nº 
1.709.029/MG, Rel. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 04/04/2018), incide o princípio da insignificância aos crimes 
tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas 
do Ministério da Fazenda. Em relação ao crime do art. 297, § 4º, do CP, o caso é de absorção pelo delito previsto no art. 
337-A, ambos do CP, já que a omissão de dados na CTPS teria sido praticada como meio para a consumação da sonegação 
previdenciária. Orientação firmada pelo Conselho Institucional do MPF nos autos do Procedimento nº 
1.25.000.000894/2013-36. Insistência no arquivamento.
Número: JF/PR/CAS-5005064-63.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA – Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 2269/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2269.pdf/


Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 125, XIII, da Lei nº 6.815/80. Investigado 
que teria feito falsa declaração em procedimento de permanência de estrangeiro e no posterior pedido de reconhecimento 
da condição de refugiado. Promoção de arquivamento fundada na assertiva de que a Lei de Migração (Lei nº 13.445/17) 
ab-rogou o Estatuto do Estrangeiro e, consequentemente, descriminalizou as condutas típicas descritas no art. 125 e incisos 
do referido diploma legal, caracterizando a abolitio criminis, causa de extinção de punibilidade. Discordância do Juízo da 5ª 
Vara Federal Criminal de São Paulo por entender que os fatos noticiados se amoldam à conduta descrita no art. 299 do CP. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Entendimento firmado pela 2ª CCR no sentido de que a Lei nº 
13.445/17, além de revogar expressamente o Estatuto do Estrangeiro e, por conseguinte, seu art. 125, XIII, descriminalizando 
tal conduta, previu expressamente no seu art. 123 que ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto 
nos casos previstos nesse diploma. Conduta que se tornou atípica, nos termos do art. 2º do CP (“ninguém será punido por 
fato que lei posterior deixa de considerar crime”). Fato alcançado pelo instituto da abolitio criminis. Extinção da punibilidade. 
Precedente: Procedimento JF/SP-0014375-72.2017.4.03.6181-INQ, 705ª Sessão de Revisão, de 05/02/2018, unânime. Insis-
tência no arquivamento.
Número: JF/SP-0004315-11.2015.4.03.6181-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 2450/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2450.pdf/


Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática do crime de tortura contra ARTAGNAM RODRIGUES 
durante a ditadura militar (sem registro no livro Comissão Nacional da Verdade). Justiça de Transição – Memória e Verdade. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). No caso, não foi possível determinar se de fato ocorreu a tortura. As 
diligências investigativas resultaram no lamentável quadro de ausência de provas, sobretudo em razão do grande lapso de 
tempo transcorrido desde a data dos fatos. Carência de elementos que possam justificar o prosseguimento do feito. Homolo-
gação do arquivamento.
Número: 1.30.001.004431/2016-16
Veja aqui a íntegra do voto nº 2308/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2308.pdf/


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Procedimento Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de contrabando de componentes de máquinas caça-
-níqueis. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de 
Sorocaba/SP. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Tratando-se de contraban-
do de equipamentos empregados na prática de jogo de azar proibido, como na espécie, não se afigura possível a aplicação 
do princípio da insignificância, pois o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, sendo que o valor patrimonial dos bens 
apresenta apenas aspecto secundário. Precedentes da 2ª CCR (Procedimento nº 0500385-48.2016.4.02.5104, 667ª Sessão 
de Revisão, de 17/11/2016, unânime) e do STJ (EREsp nº 1230325/RS, Terceira Seção, DJe 05/05/2015; AgRg no REsp 
1205168/RS, Sexta Turma, DJe 06/03/2015). Existência, no caso, de elementos que evidenciam a autoria e a materialidade 
delitivas. Arquivamento inadequado. Designação de  outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.
Número: JF-SOR-0008571-45.2017.4.03.6110-TC
Veja aqui a íntegra do voto nº 2446/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2446.pdf/


Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de lavagem ou ocultação de valores, em decorrência da 
denominada “Operação Corvina”, iniciada no ano de 2008 e destinada à apuração da prática de importação ilícita de compo-
nentes eletrônicos utilizados em máquinas “caça-níqueis” na região de Juiz de Fora/MG. Lei nº 9.613/98, art. 1º. MPF: Pro-
moção de arquivamento ao fundamento de que a contravenção penal de exploração de máquinas “caça-níqueis” não consti-
tuía, à época dos fatos, crime antecedente à lavagem de capitais. Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Minas 
Gerais por considerar o crime de contrabando como delito antecedente e não a contravenção penal de exploração de jogos 
de azar. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Fatos anteriores à vigência da 
Lei nº 12.683/12, prevalecendo as disposições da redação anterior, segundo a qual somente haverá crime de lavagem de 
dinheiro se os bens ou valores advierem de algum dos delitos previstos nos incisos I a VIII do art. 1º da antiga redação da Lei 
nº 9.613/98. Crime antecedente (no caso, contrabando) demonstrado por sentença penal condenatória proferida nos autos 
da Ação Penal nº 2008.38.01.003570-7, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG. Delito já incluí-
do, à época dos fatos, no rol taxativo dos crimes antecedentes ao de lavagem de ativos, especificamente como crime contra 
a Administração Pública. Prática de atividade oriunda, de modo inquestionável, da receptação de componentes eletrônicos 
de importação proibida, cujo proveito econômico era transformado em dinheiro com aparência lícita. Conduta ora imputada 
que se mostra decorrente do ilícito daquela primeira apuração. Referência ao delito de contrabando e não à contravenção de 
exploração de jogos de azar. Demonstração da existência do crime antecedente. Atipicidade da conduta não evidenciada. 
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.
Número: JF/MG-0032557-28.2017.4.01.3800-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 2341/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2341.pdf/


Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº 7.492/86. Investigado que 
teria forjado documentos para obter financiamento com recursos oriundos do BNDES, destinado à aquisição de maquinário 
agrícola. Promoção de arquivamento fundada na inexistência de tipicidade material da conduta do investigado. Entendimen-
to de que não há lesão ao bem jurídico tutelado, ante a ausência de adoção de cautelas devidas pela instituição financeira na 
concessão de financiamento ao setor agrícola. Discordância do Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Remessa dos 
autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Segundo consta dos autos, o financiamento foi obtido 
por meio da utilização de contrato de arrendamento supostamente forjado com o único intuito de obtê-lo para fins de aquisi-
ção de maquinário agrícola. Ao que se tem, o investigado firmou contrato de arrendamento com terceiro, servindo tal docu-
mento para comprovar a sua condição de produtor rural e ter acesso ao financiamento com recursos provenientes do BNDES. 
Lesão ao bem jurídico verificada em razão da obtenção de financiamento fraudulento por aquele que não ostenta os requisi-
tos exigidos, afetando a correta e segura gestão das políticas financeiras do Estado. Desnecessidade de se averiguar se a insti-
tuição financeira deixou ou não de tomar as cautelas devidas para não ser ludibriada, importando, no caso, é que tenha, de 
fato, havido uma fraude e, com isso, tenha sido concedido um financiamento. Apuração que, a princípio, revela a possibilida-
de de ocorrência de fraude bem elaborada e hábil a iludir a instituição financeira, não havendo elementos concretos acerca 
da ausência de determinadas cautelas pelo ente lesado. Indícios de autoria e de materialidade de crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.
Número: JF/SP-0001833-85.2018.4.03.6181-INQ 
Veja aqui a íntegra do voto nº 2338/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2338.pdf/


PROCEDIMENTO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. OFENSA À FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento criminal instaurado para apurar possível crime de desacato (CP, 331), tendo em vista notícia de que cliente 
da Caixa Econômica Federal, durante atendimento realizado em uma agência, teria chutado, em um momento de fúria, mesa 
da referida empresa pública federal. O objeto (mesa) teria atingido uma funcionária da agência, causando-lhe desconfortos 
na região abdominal.
2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base na atipicidade, por entender que a conduta 
teria sido praticada em razão de um descontentamento com uma regra interna de atendimento da instituição, e não para 
humilhar ou menosprezar a funcionária pública no exercício de suas funções. Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa à 
2ª CCR/MPF.
3. Como bem observado pelo magistrado, verifica-se que a investigada teve a intenção de ofender a funcionária, uma vez 
que, da análise das imagens constantes dos autos, ficou evidente que, com a força utilizada no golpe, a mesa poderia atingir 
violentamente a agente pública, bem como causar lesão mais grave do que a relatada.
4. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na per-
secução penal.
Número: JF/PR/CUR-5038461-60.2017.4.04.7000-TERCIR - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 2486/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_29/voto_2486.pdf/


*

ESTATÍSTICAS

Total de processos apreciados: 285

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




