
Comunicado nº 5/2019 Brasília, 14 de fevereiro de 2019

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019
Seminário Internacional sobre Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas

Nos dias 19 e 20 de fevereiro, será realizado o seminário internacional sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas. O evento  
será realizado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão e pela Escola Superior do Ministério Público da União, e contará 
com palestrantes nacionais e internacionais. 

O Seminário tem como objetivo realizar troca de experiências e técnicas investigativas entre países receptores e fornecedo-
res de pessoas vítimas de tráfico e trabalhos forçados, com vistas a melhoria  da qualidade da investigação e da prova.

Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de fevereiro pelo link a seguir:
https://escola.mpu.mp.br/integra/inscricoesAbertas

É importante ressaltar que não haverá custeio de diárias e passagens.



Veja aqui a ATA da 161ª Sessão de Coordenação, de 10 de dezembro de 2018.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/atas-de-coordenacao/documentos/2018/ata_161_coordenacao-10-12-2018_pagina.pdf


DESTAQUES DA REVISÃO
MILITAR

NOTÍCIA DE FATO. CRIME PRATICADO COM O ENVOLVIMENTO DE MILITARES E DE CIVIS. DESVIO DE MATERIAIS DOADOS 
PELA RECEITA FEDERAL PARA A 10ª REGIÃO MILITAR. REMESSA DE CÓPIAS DOS AUTOS PELO MPM AO MPF, SOB O FUNDA-
MENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE CIVIS. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES SUSCITADO 
PELO MPF. REVISÃO (LC N° 75/93, ART. 62, VII). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS 
INVESTIGAÇÕES COM RELAÇÃO AOS CIVIS ENVOLVIDOS.
1. Notícia de Fato autuada a partir de remessa de cópias digitalizadas de Inquéritos Policiais Militares que apuram irregulari-
dades na destinação dos bens doados pela Receita Federal para a 10ª Região Militar, com base na constatação de que diver-
sos bens efetivamente doados (materiais automotivos, informáticos, eletrônicos, fotográficos, dentre outros) não foram 
incorporados ao patrimônio militar, por terem sido desviados durante o transporte.
2. O Procurador de Justiça Militar, considerando que as condutas foram perpetradas por militares, além do envolvimento de 
diversos civis no desvio dos materiais, encaminhou cópia dos autos ao MPF para análise e adoção das medidas cabíveis. Res-
saltou, para tanto, a incompetência da Justiça Militar para o julgamento de civis. Requereu, por fim, que havendo eventual 
quebra de sigilo, o resultado da diligência seja comunicada ao Juízo da 10ª CJM, para o compartilhamento das informações 
que poderão servir de lastro para a eventual denúncia dos militares envolvidos.
3. O Procurador da República da PR/CE, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por considerar, em 
síntese, que "a Justiça Militar é competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, conforme expressa 
disposição do art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, inclusive quando cometidos por civis."
4. De acordo com o art. 79 do CPP "A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo: (") I - no 
concurso entre a jurisdição comum e a militar".
5. O Direito Penal Militar deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, a disciplina e as 
instituições militares.
6. Nesse sentido:
" STF, HC 106.171/AM, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011;
" ADI 5032, protocolada em 20/08/2013, ainda em trâmite no STF; 
" STF, HC 117254, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014;
" Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. Sentença de 16/02/2017;
" Nota Técnica n° 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF;
" Manifestação de 27/10/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF;
" ADI 5901, protocolada em 26/02/2018, ainda em trâmite no STF;
" Parecer MPF no Conflito de Competência nº 157.530/MG, em 25/04/2018;
" Manifestação PGR na ADI 5901, em 1º/06/2018;
7. Necessário salientar que o Inquérito Policial Militar - IPM é um procedimento administrativo conduzido pela Polícia Judici-
ária Militar e possui especificidades próprias para a apuração de crimes militares, não sendo o meio adequado para se inves-
tigar caso que trata de envolvimento de civis no desvio dos bens doados.
8. Como ressaltado nos autos, a Justiça Militar da União, em Primeira Instância, funciona por meio dos Conselhos de Justiça, 
que são órgãos jurisdicionais, colegiados, calcados pelos princípios do escabinato e da especialidade, sendo que o que justifi-
ca o escabinato é a possibilidade de julgamento de crimes militares pelos seus pares, reforçando a exclusão de civis da jurisdi-
ção penal militar.
9. No caso, considerando que a conduta ilícita narrada envolve também civis, a competência para o processamento e julga-
mento quanto a estes é da Justiça Federal e, consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal. 
10. Conhecimento do conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da Procuradoria da República 
no Ceará (suscitante) para dar continuidade às investigações com relação aos civis envolvidos. 
Número: 1.15.000.003122/2017-26 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 657/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_657.pdf/


Veja aqui a íntegra do voto nº 668/2019

NOTÍCIA DE FATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REVISÃO. ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR. NÃO OFENSA AOS BENS JURÍDI-
COS PREVISTOS NO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código 
Penal, cometido, em tese, pelo investigado (militar inativo), que, em 29/09/2017, compareceu ao Órgão de Ativos e Inativos 
do Exército Brasileiro em Santa Maria/RS e protocolou requerimento solicitando promoção por ressarcimento de preteri-
ção. Quando indagado, informou residir em Santa Maria/RS, com o fim de tentar obter referido benefício perante a Adminis-
tração Militar, sendo de ressalvar que esse pleito já lhe havia sido negado na Organização Militar de Santana do Livramen-
to/RS.
2. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 
3. Cabe assinalar inicialmente que esta Relatora, nos autos do Conflito de Competência nº 157.530/MG, arguiu a inconstitu-
cionalidade da Lei nº 13.491/2017, que ampliou indevidamente o conceito de crimes militares e, consequentemente, a 
competência da Justiça Militar. 
4. Para se definir se um delito é militar em tempo de paz, antes mesmo da análise do art. 9º do CPM, é necessária a verifica-
ção dos critérios que a Constituição Federal apresenta para o conceito. Nesse sentido, o art. 142 da CF traz dois princípios 
basilares das Forças Armadas, que orientam a interpretação das normas relativas aos militares: a hierarquia e a disciplina. 
Em observância a esses valores, a CF previu um regime jurídico diferenciado aos militares, no qual há jurisdição específica a 
fim de que sejam tutelados bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia 
da lei e da ordem.
5. Contudo, a alteração produzida pela Lei n. 13.491/2017 ao inciso II do art. 9º do Código Penal Militar desvia-se, por com-
pleto, dos vetores constitucionais apresentados. Vale dizer, o legislador infraconstitucional permitiu que todos os crimes 
previstos no ordenamento jurídico possam ser considerados como militares, o que significa uma expansão indevida do con-
ceito de crime militar previsto nos arts. 5º, inciso LIII, 124 e 125, § 4º da Constituição Federal.
6. A Lei n. 13.491/2017 deve ser interpretada de forma a não extrapolar o conceito de crime militar autorizado pela Consti-
tuição Federal nos arts. 124 e 125, § 4º, de modo a não violar, também, o princípio do juiz natural, contido no art. 5º, inciso 
LIII, da CF.
7. Assim, o Direito Penal Militar deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, a disciplina 
e as instituições militares.
8. Nesse sentido:
" STF, HC 106.171/AM, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011;
" ADI 5032, protocolada em 20/08/2013, ainda em trâmite no STF; 
" STF, HC 117254, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014;
" Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. Sentença de 16/02/2017;
" Nota Técnica n. 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF;
" Manifestação de 27/10/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF;
" ADI 5901, protocolada em 26/02/2018, ainda em trâmite no STF;
" Parecer MPF no Conflito de Competência nº 157.530/MG, em 25/04/2018;
" Manifestação PGR na ADI 5901, em 1º/06/2018;
9. No caso, o crime de falsidade ideológica possuí previsão no no artigo 299 do Código Penal, tendo sido supostamente 
cometido contra o Exército Brasileiro em Santa Maria/RS e, como visto, a competência para o processamento e julgamento 
do feito é da Justiça Federal e, consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal.
10. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultan-
do-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 Ministério Público 
Federal. 
Número: 1.29.009.000339/2018-90 - Eletrônico

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_668.pdf/


Inquérito Policial instaurado por requisição do parquet para apuração de possível crime do art. 232 da Lei n. 8.069/90. Notí-
cias registradas no sistema eletrônico "Disque Direitos Humanos" da ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, informando que, pelo menos desde 2016, adolescentes de 14 a 16 anos, alunos de cursos ministrados 
pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), instituição de ensino militar da Aeronáutica, estariam sendo ali submeti-
dos a tratamento degradante e vexatório por parte de um Major. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conduta 
noticiada que teria sido praticada por militar no exercício da função e em razão dela, contra cadete da aeronáutica em perío-
do de curso militar. De acordo com a nova redação do art. 9º, II, do Código Penal Militar (conferida pela Lei n° 13.491/2017), 
a conduta praticada pelo agente, para ser crime militar, pode estar prevista no CPM ou na legislação penal comum. No pre-
sento caso, a situação amolda-se ao descrito na alínea "a" do referido dispositivo legal (crime praticado por militar em situa-
ção de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado). Homologação do declínio de atribui-
ções ao Ministério Público Militar. 
Número: DPF/JFA/MG-00503/2017-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 870/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_870.pdf/


CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES

Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de descrito no art. 157, §2º, II do Código Penal, em razão do 
roubo de aeronave pertencente a particular e supostamente revendida a terceiro desconhecido na Bolívia. Encaminhamento 
dos autos pela Justiça Estadual ao MPF já que haveria características da existência de uma associação criminosa com ramifi-
cação internacional, oriunda da Bolívia. O membro do MPF suscitou o conflito de atribuições pontuando não se tratar de 
crime a bordo ou no interior de aeronave, mas sim da própria aeronave, acrescentando não existir outros elementos, senão 
a mera alegação dos suspeitos, de que a aeronave se encontra em território estrangeiro. Por fim, sustentou que o crime de 
roubo teria se consumado no próprio território nacional, sendo a destinação da aeronave indiferente para a definição da 
competência, tratando-se de mero exaurimento do crime, além de afirmar que a transnacionalidade da conduta só é consi-
derada para fins de delimitação de competência nos casos previstos no art. 109, V da CF, o que não seria o caso dos autos. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR para manifestação. De fato, o modus operandi do crime, no qual o piloto do avião foi 
sedado em um hotel durante o repouso noturno enquanto sua aeronave era subtraída, não permite atrair a competência da 
Justiça Federal em razão do cometimento de crimes a bordo de aeronaves. Ainda, analisando os elementos coligidos aos 
autos, não se tem indícios mínimos a concluir acerca da existência de organização criminosa com atuação transnacional, 
mormente porque o declínio de atribuição se deu prematuramente, sem o aprofundamento das investigações, baseando-se 
apenas na conclusão de que a aeronave encontrava-se na Bolívia. Daí, que o material probatório que se tem até o presente 
momento, indica apenas que houve a contratação de um dos investigados (piloto) para efetuar o roubo da aeronave, o qual 
arregimentou também outros integrantes para a atividade ilícita, não se tendo elementos concretos para se concluir pela 
efetiva existência de uma OCRIM com atuação transnacional. Em caso análogo, assim decidiu o STJ "quanto aos delitos de 
roubo e de receptação constantes dos autos, ainda que parte da mercadoria roubada tenha sido receptada no Paraguai, não 
há interesse federal direto por se tratarem de crimes contra o patrimônio de particulares, sendo irrelevante, em princípio, o 
destino da mercadoria.[...] Ademais, não há prova concreta, pelo menos nesse momento, da existência de organização crimi-
nosa de caráter transnacional, mesmo que parte das mercadorias tenha sido destinada a uma loja do Paraguai." (CC 152994, 
Reynaldo Soares da Fonseca, 20/09/2017). Competência da Justiça Estadual. Homologação, por este órgão colegiado, do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Fede-
ral e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pela Procuradora-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 
da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). 
Encaminhamento dos autos à Exma. Procuradora-Geral da República. 
Número: JF-PA-0022227-94.2016.4.01.3900-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 134/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_134.pdf/


HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de estelionato contra a Caixa Econômica Federal (CP, art. 171, § 3º), perpetra-
dos em concurso de agentes por uma quadrilha de pessoas especializada na adulteração de contracheques, de um lado, e 
por servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do outro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). O modus operandi dos autores dos crimes consistia, basicamente, no seguinte: os integrantes da quadrilha aborda-
vam individualizadamente, entre meados de 2008 e 2011, servidores da UFRN, propondo a cada um deles pleitear um em-
préstimo à CEF. Ao saber do servidor que não possuía mais margem consignável - porque, por exemplo, já havia contraído 
outros empréstimos consignados - ou que sua margem era muito pequena, o quadrilheiro propunha ao servidor adulterar, 
em seu contracheque, essa margem consignável para maior, permitindo a liberação de um valor considerável de empréstimo 
- de regra, muito superior àquele que poderia ser honrado pelo servidor -, pelo qual o quadrilheiro cobrava um percentual 
entre 40% (quarenta por cento) e 50% (cinquenta por cento). A despeito das diversas diligências realizadas pela Polícia Fede-
ral e por este Órgão Ministerial - complementarmente, após a finalização do Inquérito Policial nº 0046/2011, não foi possível 
identificar os integrantes da quadrilha que capitaneou os golpes, assediando os servidores, falsificando seus contracheques 
e embolsando um percentual dos empréstimos fraudulentamente obtidos. Nada obstante, este Órgão Ministerial instaurou 
11 (onze) procedimentos investigatórios criminais tendo como foco os servidores da UFRN beneficiários dos empréstimos. 
Seduzidos pela conversa e pela ânsia de pôr as mãos em dinheiro fácil, mais de 90 (noventa) servidores da UFRN aceitaram 
a proposta. Feito que se refere à situação de 9 (nove) pessoas: a) 3 (três) casos em que o MPF ofereceu denúncia e as respec-
tivas ações penais seguem seu curso normal, inclusive com pedido de condenação dos denunciados a ressarcir o erário; b) 3 
(três) casos em que os investigados faleceram. Reconhecimento da a extinção da punibilidade (CP, art. 107, I); c) 1 (um) caso 
em que o investigado possui mais de 70 (setenta) anos de idade, razão pela qual o prazo prescricional original (12 anos) é 
reduzido em metade (6 anos). Reconhecimento da extinção da punibilidade (CP, art. 107) pela efetiva prescrição da preten-
são punitiva estatal (CP, art. 109, II c/c art. 115), tendo em vista já ultrapassado mais de 6 (seis) anos da data do crime; d) 1 
(um) caso em que não há prova da materialidade delitiva do estelionato (contracheque). Ademais, verifica-se o que o pedido 
de tal documento à Caixa Econômica Federal não seria uma alternativa producente, mormente porque já constam nos autos 
informações da mesma instituição bancária dando conta de que não foi localizado o contracheque utilizado; e e) 1 (um) caso 
em que não houve condições de comprovação do dolo, sobretudo porque o investigado é deficiente auditivo e aparenta ter 
sido utilizado como instrumento da quadrilha para a obtenção de mais de um empréstimo fraudulento. Esgotamento das 
diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da 
Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento. 
Número: 1.28.000.001423/2015-03 
Veja aqui a íntegra do voto nº 603/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_603.pdf/


Número: 1.28.000.001426/2015-39 
Veja aqui a íntegra do voto nº 605/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_605.pdf/


Número: 1.28.000.001411/2015-71 
Veja aqui a íntegra do voto nº 610/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_610.pdf/


Número: 1.28.000.001414/2015-12 
Veja aqui a íntegra do voto nº 614/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_614.pdf/


Número: 1.28.000.001427/2015-83 
Veja aqui a íntegra do voto nº 617/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_617.pdf/


Número: 1.28.000.001405/2015-13
Veja aqui a íntegra do voto nº 865/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_865.pdf/


Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante Sala de Atendimento ao Cidadão, em que consta "Gostaria de saber se 
esse caso é considerado xenofobia e como denunciar. Desde já, grata!". Publicação feita aparentemente na rede social Insta-
gram, cuja autoria é atribuída a uma atriz famosa que compara, através de fotografia, o desenvolvimento do Nordeste, em 
1990, e Dubai, em 2005, com o dos mesmos lugares no ano de 2018. Em seguida o texto "BOM DIA! Acordei inundada de 
AMOR, ESPERANÇA, GRATIDÃO e muita FÉ em DEUS e no novo #BRASIL que vem aí! (figuras) O #país sonhado por (...) e sua 
#equipe (figuras)...!#vambora #tamojuntobrasil #tamojuntobrasileiros.". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Caso em que não fora narrada a prática de aversão ao migrante nordestino em outras regiões do Brasil, nem houve sub-
sunção da conduta a qualquer dos tipos penais previstos na Lei 7.716/89, que pune os crimes resultantes de preconceito de 
raça ou de cor. Livre exercício da liberdade de expressão, nos termos do art. 5º, IV, da Constituição Federal. Excesso não verifi-
cado no caso. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 
Número: 1.11.000.001820/2018-17 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 837/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_837.pdf/


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 70 DA LEI N° 4.117/62. APREENSÃO DE RÁDIO 
TRANSMISSOR SINTONIZADO NA FREQUÊNCIA DA POLÍCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC N.º 75/93). 
CASO QUE NÃO SE TRATA DE RÁDIO COMUNITÁRIA. USO DO EQUIPAMENTO QUE REVELA A CONCRETA REPROVABILIDADE 
NA CONDUTA PERPETRADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA PRESENTE HIPÓTESE. PROSSEGUI-
MENTO DA INVESTIGAÇÃO.
1. Inquérito Policial instaurado em razão da apreensão de um aparelho de rádio comunicação que copia a frequência da Polí-
cia Militar, em poder do investigado.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento consignando que "O dispositivo legal mencionado harmo-
niza-se com o entendimento jurisprudencial de que equipamentos com potencia de até 25 W, devem efetivamente ser consi-
deradas como de baixa potência, denotando a insignificância de seu potencial lesivo".
3. Necessário esclarecer que a Lei nº 9.612/98, que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária, definiu como de baixa 
potência o serviço de radiodifusão prestado com potência máxima de 25 Watts ERP. Tal definição harmoniza-se com o enten-
dimento jurisprudencial de que estações rudimentares podem ser consideradas, a depender do caso concreto, como de 
baixa potência, denotando a insignificância de seu potencial lesivo. 
4. É o que ocorre, por exemplo, no caso de rádio comunitária instalada de maneira rudimentar em área de comunidade de 
baixa renda, distante de outras emissoras de rádio e televisão e de aeroportos, sem finalidade política e interferência nos 
serviços de telecomunicação e de transporte aéreo, exercendo, tão somente, a liberdade de expressão e informação.
5. No caso em exame, entretanto, a conduta subsome-se, em tese, à conduta delitiva prevista no art. 70 da Lei nº 4.117/62 
e não se ajusta às ponderações expostas, uma vez que conforme se extrai dos autos, apesar da utilização de transmissor com 
potência de 05 Watts, não se trata aqui de Rádio Comunitária, mas sim de investigado que possuía um rádio comunicador 
que copia a frequência da polícia. 
6. Dessa forma, o uso de tal equipamento revela a concreta reprovabilidade na conduta perpetrada, sendo prematuro o 
arquivamento. 
7. Precedente da 2ª CCR: Voto n° 1658/2018, Processo n° 1.25.008.000050/2018-20, julgado na Sessão de Revisão n° 708, de 
12/03/2018, unânime.
8. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
investigação. 
Número: JF-SS-0000886-93.2016.4.05.8202-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 983/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_983.pdf/


NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME RESULTANTE DE PRECONCEITO (LEI Nº 7.716/89, ART. 20, § 2º). MPF: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO COM FUNDAMENTO NA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 
75/93, ART. 62, IV). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime resultante de preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º), consistente 
em publicação, pelo investigado, de vídeos e textos em rede social, aparentemente de sua autoria, com conteúdo incitando 
preconceito e ódio ao povo israelense.
2. Segundo a representação formulada, o usuário teria proferido várias ofensas, com dizeres, dentre inúmeros outros, como 
o "estado de israel é a porta do inferno" e "é o câncer da humanidade", "para salvar a humanidade desse câncer, deve ser 
exterminado", referindo-se aos "representantes" de Israel como "pessoas sionistas, sem Educação, racistas, mentirosas, 
assassinos, ou seja, lixo humano". 
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com fundamento na livre manifestação de pensa-
mento.
4. Recurso do interessado.
5. Caso em que não há que se falar em atipicidade da conduta, visto que atribuir qualificações negativas genéricas a um 
grupo de pessoas atinge diretamente a dignidade ou respeitabilidade desse grupo perante a coletividade, pois referidas pala-
vras são ofensivas e revelam evidente intuito de discriminar, humilhar, desprezar, violando, por conseguinte, um dos funda-
mentos basilares do Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Denota-se que as manifestações em rede social possuíram nítido propósito de discriminar o povo israelense, nada mais 
defluindo das palavras do autor das ofensas que o seu desprezo e preconceito em relação aos israelenses e ao próprio Estado 
de Israel.
7. Consigne-se, ademais, que o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial (assinada em 1966, ratificadas em 1968 e publicada em 1969 pelo Decreto nº 65.810/69), que repudia 
quaisquer "ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou certa 
origem étnica", prevendo como delitos puníveis por lei "qualquer difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio 
raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos".
8. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude 
penal. (STF, HC 82424).
9. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na per-
secução penal. 
Número: 1.29.007.000206/2018-33
Veja aqui a íntegra do voto nº 7682/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_7682_2018.pdf/


Inquérito Policial. Crime contra a liberdade sexual. Alegada prática de ato libidinoso contra a vontade de adolescente a bordo 
de aeronave. Consta dos autos que a vítima, após desembarcar no aeroporto de Brasília, procurou a Polícia Federal e narrou 
o ocorrido. O investigado, que foi detido e ouvido no aeroporto de Salvador, negou qualquer tipo de contato com a vítima. 
Foram realizados exame de corpo de delito e perícia nas roupas da vítima e do investigado. O Procurador oficiante manifes-
tou-se pelo arquivamento, argumentando que "os elementos de prova colhidos até aqui – e foram vários - apontam na dire-
ção do consenso entre os envolvidos", e encaminhou cópia do presente procedimento ao MPDFT para apurar eventual práti-
ca de ato infracional análogo ao crime de denunciação caluniosa. Discordância do magistrado (CPP, art. 28). Revisão do arqui-
vamento. No atual estágio da investigação, admitir-se-ia o arquivamento ante a ausência de indícios mínimos, elementos de 
autoria e materialidade e, particularmente, evidente inconsistência nos fatos relatados pela vítima. Não é o caso dos autos. 
Como ressalta o magistrado, as perícias realizadas indicaram a ocorrência de contato físico entre a vítima e o investigado, 
contradizendo as declarações deste à autoridade policial. Além disso, o laudo de exame de corpo de delito detectou a pre-
sença de vestígios de violência física, consistentes em três equimoses arroxeadas na coxa direita da vítima. O laudo de genéti-
ca forense, por sua vez, constatou a existência de material genético da vítima nas roupas (calça e roupa íntima) do investiga-
do. Tem-se, pois, um conjunto de elementos a indicar que houve contato físico entre a vítima e o investigado. Não há, por 
outro lado, até o presente momento, elementos indicadores de que houve o consentimento da vítima. Necessidade e possi-
bilidade de realização de novas diligências para melhor esclarecer os fatos. Designação de outro membro do Ministério Públi-
co Federal para dar prosseguimento ao feito. Não homologação do arquivamento. 
Número: JF-DF-1017584-53.2018.4.01.3400-INQ - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 908/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_908.pdf/


Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato majorado, descrito no art. 171, § 3º, do CP, em virtude 
de recebimento indevido de seguro-desemprego no período de janeiro a maio de 2012, totalizando um prejuízo de R$ 
1.163,76. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, aplicando o princípio da insignificância, 
por estar o valor abaixo do patamar de R$ 20.000,00 descrito na Portaria n. 75/2002. Discordância do Magistrado. Revisão 
do arquivamento (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). A respeito da aplicação do princípio da insignificância nos crimes 
que atingem a Previdência Social, a Suprema Corte vem reiteradamente decidindo que não há que se falar em reduzido grau 
de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, o patrimônio 
da Previdência Social ou a sua subsistência financeira (Precedentes: HC 121964, RHC 117095, HC 98.021, HC 91.704, HC 
102.550 e HC 107.041). No caso em apreço, inaplicável o postulado permissivo, eis que evidenciada a relevância do compor-
tamento perpetrado pelo investigado, que, mediante ardil, obteve dos cofres públicos valores a título de seguro-desempre-
go. Dessa forma, referido delito não se identifica como um indiferente penal, pois as consequências são gravíssimas e estão 
além do mero prejuízo monetário ou financeiro, pois afetam a própria credibilidade dos programas sociais do Governo. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações, facultando-lhe, se for 
o caso, a propositura do acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações feitas pela Resolução nº 183, ambas do 
CNMP.
Número: JF-MAR-0001039-80.2018.4.03.6111-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 762/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_762.pdf/


HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Inquérito Policial. Suposta crime contra o mercado de capitais (Lei nº 6.385/76, art. 27-E) em razão da captação de clientes e 
oferta pública de oportunidades de investimentos no mercado FOREX sem autorização da CVM. Revisão de declínio de atri-
buições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Empresa situada na Inglaterra, com registro de sítio nos EUA, que atua no mercado inter-
nacional. Das informações constantes dos autos, a despeito da noticia da empresa ter se apropriado indevidamente de recur-
sos de terceiros, não restou comprovado que estivesse oferecendo publicamente, no Brasil ou a brasileiros, de forma oficial, 
a possibilidade de investimentos no mercado FOREX, senão por meio de seu site na internet. Existência de divergência de 
entendimento dentro da própria CVM, entre o corpo técnico e jurídico, sobre a real existência de captação de clientes no 
Brasil e quanto ao enquadramento dos fatos ao delito do art. 27-E da Lei nº 6.385/76. Relação de natureza privada, com indí-
cios da prática do crime de estelionato (CP, art. 171) ou apropriação indébita (CP, art. 168). Nesse viés, o tipo penal de estelio-
nato não se enquadra em tratados internacionais nos quais o Brasil ratificou, portanto não basta a transnacionalidade do 
delito, como ocorreu no caso em concreto, é é necessário que esteja amparado por algum tratado ou acordo internacional, 
para ser julgado e processado pela Justiça Federal. Possível fato praticado em detrimento a boa-fé de particular, inexistindo 
elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas. Homologação do declínio ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

Voto-vista. Inquérito Policial. Supostos crimes contra o mercado de capitais (Lei nº 6.385/76, art. 27-E) e contra o Sistema 
Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 5º), em razão da possível captação de clientes e oferta pública de oportunidades 
de investimentos no mercado FOREX, sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Revisão de declínio de atri-
buições (Enunciado nº 33 - 2ª CCR). Pesquisa realizada por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINA-
ASSPA em 20/12/18. Inexistência de informações societárias da referida empresa. Conforme esclarecido na pesquisa, de 
acordo com informações obtidas na rede mundial de computadores, a empresa é situada em Londres, Inglaterra. Não foram 
encontrados filiais ou correspondentes no Brasil. Como bem observou o Relator, "a despeito da noticia da empresa ter se 
apropriado indevidamente de recursos de terceiros, não restou comprovado que estivesse oferecendo publicamente, no 
Brasil ou a brasileiros, de forma oficial, a possibilidade de investimentos no mercado FOREX, senão por meio de seu site na 
internet". Relação de natureza privada, com indícios da prática do crime de estelionato (CP, art. 171) ou apropriação indébita 
(CP, art. 168). Possível fato praticado em detrimento da boa-fé de particular, inexistindo elemento que aponte ofensa direta 
aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio 
ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
Número: DPF/DF-1079/2016-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 7975/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_7975_2018.pdf/


Veja aqui a íntegra do voto-vista nº 3/2019
Número: DPF/DF-1079/2016-INQ

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto-vista_3.pdf/


Possível falsificação e uso de documento falso (CP, art. 297 c/c 304). Documento falso enviado pela internet ao CREA/SP. MPF: 
pedido de reconhecimento da incompetência territorial e remessa dos autos à Justiça Federal do local do preenchimento e 
envio dos documentos. Discordância da Juíza Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da 
LC nº 75/93. Prescreve o art. 70 do CPP que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a 
infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. O caso ora analisado ostenta 
uma peculiaridade, qual seja, o documento supostamente falso foi enviado por meio virtual. Na hipótese, acompanho o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o crime de uso de documento falso tem-se por consumado no local de 
preenchimento e envio dos documentos eletrônicos, uma vez que ali foram perpetrados os últimos atos de execução. Prece-
dentes STJ, Terceira Seção: CC 125.014/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/04/2015, DJe 29/04/2015 e CC 
136.700/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/09/2015, DJe 01/10/2015. No caso, as circunstâncias demonstram 
que o preenchimento e envio dos documentos falsos pela internet ocorreram em Caraguatatuba/SP, local de residência do 
investigado. Manutenção do declínio de atribuições. 
Número: JF/SP-0012573-05.2018.4.03.6181-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 400/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_400.pdf/


Ação Penal inicialmente proposta pelo Ministério Público de Rondônia, pela prática dos crimes de tráfico, associação para o 
tráfico de drogas (Lei n° 11.343/06) e de lavagem de capitais (artigo 12, § 12, II, e § 42, da Lei n° 9.613/98). Considerando a 
existência de transnacionalidade do tráfico de drogas em relação a uma apreensão, o Juízo Estadual declinou de sua compe-
tência para a Justiça Federal para análise da existência de conexão entre os fatos. O MPF manifestou-se pelo acolhimento do 
declínio em relação ao tráfico internacional de drogas e, quanto aos demais fatos (tráfico interestadual e lavagem de capi-
tais), pela continuidade da ação penal no juízo estadual. Salientou, em relação à lavagem de capitais, que, no caso, o capital 
investido na compra da droga na Bolívia era produto do tráfico interestadual de drogas, sendo este o crime antecedente da 
lavagem de capitais. O Juízo Federal reconheceu sua competência em relação ao crime de tráfico internacional de drogas e 
discordou das razões ministeriais em relação à lavagem de capitais, ressaltando que "o crime antecedente não se delineia 
unicamente pela observação da cronologia dos fatos, mas sim, pela concatenação das causas e efeitos de fatos entrelaçados, 
sendo nítida a relação de causa e efeito entre os dois fatos investigados: movimentação financeira dissimulada antecipada 
para posterior recebimento e entrega da droga adquirida". Aplicação do art. 28 do CPP. Constata-se dos autos que a associa-
ção criminosa ora investigada atuava de forma intensa no tráfico de drogas interestadual e na lavagem de capitais e, segundo 
exposto, em apenas uma oportunidade foi flagrada na prática do tráfico internacional de drogas. Conforme ressaltado pela 
Procuradora da República oficiante, o tráfico internacional "sequer gerou riqueza ilícita (produto de crime), pelo contrário, 
houve prejuízo em razão da prisão em flagrante dos responsáveis pelo transporte pelo modal aéreo em 22.08.2017. Resta 
claro, portanto, que os recursos destinados ao pagamento da carga de 239 kg de droga foram obtidos por crimes de tráfico 
interestadual terrestre cometidos anteriormente ao tráfico internacional, isto é, houve a utilização do produto dos crimes 
antecedentes para reinvesti-lo, por meio de transações bancárias dissimuladas, no tráfico internacional pelo modal aéreo". 
Crime antecedente de competência da justiça estadual. Homologação do declínio de atribuições em relação ao crime de lava-
gem de capitais (Lei n° 9.613/98). 
Número: 1.00.000.018778/2018-57 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 161/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_161.pdf/


Índice Geral: 321  Índice do procurador: 45 
Relator: Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada com base em Relatório de Inteligência Financeira do COAF, relacionado à "Operação Calabar", de 
atribuição do Ministério Público do Estado. Indícios da ocorrência de crime de lavagem de dinheiro praticado por policiais 
militares investigados pelo recebimento de propina para não coibir o tráfico no Município de São Gonçalo/RJ. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o 
julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema 
financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal (CC 
113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese na qual não se identifica qualquer 
elemento indicativo da prática de delito antecedente de competência da Justiça Federal, ou que demonstre ter a conduta 
sido praticada contra o sistema financeiro ou a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interes-
ses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 2º, III da Lei nº 9.613/98). Carência de elementos de 
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homolo-
gação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 
Número: 1.30.001.003978/2018-66 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 839/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_839.pdf/


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Inquérito policial. Representação dando conta que particular contemplado no programa residencial Minha Casa Minha Vida 
- PMCMV, estaria com sua unidade desocupada. PRM - Sorocaba/SP: Remessa à Vara Especializada em São Paulo, haja vista 
que eventual desvio das condições para financiamento obtido em razão do PMCMV estaria ligado a possível fraude na obten-
ção do financiamento, caracterizando, assim, crime contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492/86, art. 20). Ao receber os 
autos, o Procurador da República oficiante na PR/SP, entendeu que suposta fraude na realização de financiamento fraudulen-
to do PMCMV não caracterizaria crime contra o Sistema Financeiro por afetar o Sistema Financeiro Nacional, e requereu ao 
Juízo Federal o declínio de competência em favor do Juízo Federal originário para analisar a conduta relativa a uma suposta 
ocorrência do crime de estelionato. O Juízo Federal, no entanto, considerando não ter havido manifestação do Juízo originá-
rio relativa a negativa de competência, por ter ocorrido a mera remessa dos autos a outro Juízo a requerimento do MPF, 
entendeu configurado o conflito negativo de atribuições entre membros do MPF, remetendo os autos a esta 2ª CCR/MPF, nos 
termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. O contrato firmado diretamente entre os beneficiários e a Caixa Econômica Federal, 
para a aquisição de imóvel inserido no "Programa Minha Casa Minha Vida", constitui efetivamente espécie de financiamento, 
isso porque existe destinação específica para a operação realizada, qual seja, a aquisição de um imóvel. Precedente 2ª CCR 
(Processo nº 1.22.005.000137/2015-96, Voto nº 7782/2015, José Bonifácio Borges de Andrada, unânime, Sessão nº 633 de 
18/12/2015). Ainda, deve ser considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo Lei Federal 
nº 7.492/86, a concessão de crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado propósito macroeconômi-
co. 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 Brasileiro, inspirado por objetivo político-econômico maior, incentiva e fomenta determinadas atividades e, por isso, 
são elas sistemicamente facilitadas. Assim, considerando que o atual procedimento foi instaurado visando apurar a suposta 
obtenção fraudulenta de financiamento referente ao Programa Minha casa Minha Vida, e não havendo nos autos qualquer 
diligência mínima ou mesmo informação quanto a licitude na obtenção do referido financiamento, tem-se que o afastamento 
da suposta ocorrência de crime contra o SFN mostra-se prematura, sendo atribuição da Procuradoria da República em São 
Paulo, ora suscitante, prosseguir nas investigações. Atribuição do Procurador da República oficiante na PR/SP. 
Número: JF/SP-0003211-95.2018.4.03.6110-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 919/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_5/voto_919.pdf/


ESTATÍSTICAS

Total de processos apreciados: 413

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




