
Comunicado nº 55/2020 Brasília, 7 de outubro de 2020

SESSÃO de REVISÃO de 5 de Outubro de 2020

Entre os julgados da 2ª Câmara na 784ª Sessão de Revisão, merecem destaque os seguintes 
entendimentos:



ANPP. Acordo efe�vamente oferecido pelo MP. Recurso para discussão sobre as cláusulas. Não conhecimento.
Número: JF/PR/CUR-5008935-43.2020.4.04.7000-IANPP - Eletrônico  Voto nº: 5042/2020
Número: JF/PR/CUR-5027737-89.2020.4.04.7000-IANPP - Eletrônico  Voto nº: 5018/2020
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_5042_anpp-oferecimento_nao_conhec_reconsideracao-8935.pdf/
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_5018_anpp-proposta-nao-aceita-sent-aus-interesse-7737.pdf/


ANPP. Recusa do MPF no oferecimento. Revelia do réu. Inviabilidade das trata�vas inerentes ao acordo, nos moldes exigidos 
no art. 28-A, § 3º, do CPP. Prosseguimento da persecução penal.
Número: JF/PR/FOZ-5012583-25.2020.4.04.7002-IANPP - Eletrônico  Voto nº: 4874/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4874_jf-anpp-revelia-reu-nao-localizado-2583.pdf/


ANPP. Ação penal. Sentença condenatória. Apelação. Baixa dos autos ào juízo de origem pelo TRF 4ª Região, para análise do 
cabimento de ANPP. Recusa do MPF em oferecer o ANPP devido à ausência de interesse. Interposição de recurso pela parte. 
Aplicação do art. 28-A, § 14, do CPP. Vinculação da atuação judicial dos membros do Ministério Público Federal ao desenho 
do Poder Judiciário. A existência de sentença condenatória recorrível, por si só, não impede o ANPP. Devolução dos autos ao 
Procurador oficiante na PR/PR para análise dos demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP.
Número: JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000 - Eletrônico  Voto nº: 4632/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4632_jf-anpp-curso_da_acao_interesse_trf-4-atrib_possib-43427.pdf/


ANPP. Falta de interesse após sentença. Argumento genérico. Aplicação do Enunciado nº 98 da 2ª CCR. Necessidade de retor-
no dos autos ao procurador da República para consideração dos entendimentos firmados pela Câmara, bem como (re)análise 
dos requisitos exigidos para a celebração do acordo.
Número: JFRS/CAL-5000003-77.2018.4.04.7116-APN - Eletrônico  Voto nº: 5027/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_5027-2020-0347-voto-anpp-apos-sent-pr-x-prr-devol-pr-0003.pdf/


Crime de descaminho. Remessa pelos correios. Abertura de encomenda. Decisão do STF que não transitou em julgado sendo, 
portanto, passível de recurso e modificação. Arquivamento prematuro. Não homologação.
Número: 1.32.000.000607/2020-82 - Eletrônico  Voto nº: 4926/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4926_abertura-encomenda-postal-prosseg-0607.pdf/


Crime de descaminho. Remessa pelos correios. Abertura de encomenda. Decisão do STF que não transitou em julgado sendo, 
portanto, passível de recurso e modificação. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Enunciado nº 49. Homo-
logação do arquivamento por mo�vo diverso.
Número: 1.32.000.000767/2020-21 - Eletrônico  Voto nº: 4928/2020
Número: 1.32.000.000722/2020-57 - Eletrônico  Voto nº: 4954/2020
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4928_abertura-encomenda-postal-arq-0767.pdf/
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4954_arq-abertura-encomenda-postal-0722.pdf/


Crimes de falsificação de documento par�cular e uso de documento falso. Apresentação de documento por meio digital 
perante a jus�ça do trabalho. Aplicação do art. 167 do Código de Processo Penal. Verificação da eventual falsidade do conte-
údo do documento que pode ser feita por qualquer meio de prova. Não homologação.
Número: JF/SP-0000585-16.2020.4.03.6181-INQ  Voto nº: 4808/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4808_doc-falso-digital-0585.pdf/


Representação formulada por reitora de Universidade Federal. Possíveis crimes de calúnia, difamação, ameaça e associação 
criminosa atribuídos a aluna, líder da en�dade representa�va dos estudantes. Exercício da liberdade de expressão no contex-
to acadêmico. Homologação do arquivamento.
Número: DPF/MOS-20200088008-IP  Voto nº: 5017/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_5017_crimes-contra-a-honra-ameaca-reitora-arq-8008.pdf/


Pornografia infan�l via internet. É certo que uma imagem pode ter clara conotação sexual ainda que a pessoa fotografada 
esteja ves�da, razão pela qual a interpretação do art. 241 do ECA deve ser realizada de modo a impedir a exposição sexual 
de crianças e adolescentes sob qualquer pretexto. Não homologação do arquivamento. 
Número: JF/SP-5004878-41.2020.4.03.6181-PICMP - Eletrônico  Voto nº: 4893/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4893_anpp-ate-17-09-2020-experiencia-excel-automatico.pdf/


Conflito nega�vo de atribuições. Possível crime de falso testemunho perante a Jus�ça do Trabalho. Delito consumado no mo-
mento em que se encerra o depoimento, quando se faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade. CPP, art. 70. Irrelevância do 
domicílio da empresa reclamada.
Número: PRM/GRU-3000.2014.002457-2-INQ  Voto nº: 4947/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4947_confl-falso-testem-local-depoim-atrib-suscitado-2457.pdf/


Conflito nega�vo de atribuições. Crime de descaminho. Aplicação do Enunciado nº 95. Atribuição do membro do Ministério 
Público Federal oficiante no local do domicílio do inves�gado. 
Número: JF-BA-1034240-26.2020.4.01.3300-PICMP - Eletrônico Voto nº: 4832/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4832_confl-descam-domicilio-investig-4240.pdf/


Conflito nega�vo de atribuições. Crime descaminho. Mercadorias encaminhadas por meio de transportadora. Aplicação do 
Enunciado nº 95. Atribuição do membro do Ministério Público Federal oficiante no local do domicílio do inves�gado. 
Número: 1.19.000.000784/2020-09 - Eletrônico  Voto nº: 5040/2020
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_5040_mpf-confl-desc-loc-apree-0784.pdf/


Conflito nega�vo de atribuições. Possível prá�ca de crime de tráfico internacional de drogas. Divergência entre os membros 
quanto à existência de prevenção, em virtude de possível conexão entre os fatos no�ciados e o objeto de ação penal em 
curso. Demandas em estágios dis�ntos de processamento. Prevenção.
Número: 1.34.006.000491/2020-57 - Eletrônico  Voto nº: 4995/2020
Número: 1.34.006.000492/2020-00 - Eletrônico  Voto nº: 4809/2020
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4995_mpf-confl-distrib-oficios-preven-0491.pdf/
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/comunicados_2020/comunicado_55/voto_4809_mpf-confl-distrib-oficios-preven-0492.pdf/


Homologação de arquivamento

Não homologação de arquivamento

Homologação de declínio

Não homologação de declínio

Conflito 

ESTATÍSTICAS
Total de processos apreciados: 300

Quan�ta�vo de processos julgados x deliberações do colegiado

Discordância do Magistrado

Acordos de Não Persecução Penal

Pedidos de vista

Outros

Detalhamento
Processos encaminhados por discordância do magistrado x deliberações do colegiado

112

31

6

16

22

102

8

2

1

10
48

 
Homologados   

Não homologados 

Não conhecimento 

Outros 12


