
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

PORTARIA Nº 35, DE 23 DE JANEIRO DE 2018. 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República 

signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da 

Constituição da República, e:  

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da 

Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da 

mesma Lei Complementar;  

c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de 

atribuições do Ministério Público Federal;  

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público;  

e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação;  

Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.002196/2017-

16 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução 

CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s):  

Objeto: AÇÃO POPULAR N° 0010707-87.2004.4.03.6104. Em tese, empresas 

pertencentes ao mesmo grupo econômico (à época, CCF Brasil Corretora de Títulos e Valores 

Mobiliários, posteriormente adquirida pelo banco HSBC) estavam celebrando contratos de 

Swap, o que acaba por reduzir artificialmente o lucro do grupo e, consequentemente, a base 

de cálculo de seus tributos, o que configuraria simulação. Requer investigação sobre a 

existência de outros grupos econômicos estarem realizando o mesmo expediente.  

Envolvido: A APURAR  

Representante: MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL  

Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da 

República no Distrito Federal, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 
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23/2007. Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de 

cadastramento informático. 

 

PAULO JOSÉ ROCHA JÚNIOR 

Procurador da República 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 25 jan. 2018. Caderno 

Extrajudicial, p. 1103. 
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