
Comunicado nº 10/2021 Brasília, 28 de abril de 2021

SESSÃO de REVISÃO de 26 de abril de 2021

Entre os julgados da 2ª Câmara na 806ª Sessão de Revisão, merecem destaque os seguintes 
entendimentos:



IANPP. Possibilidade do oferecimento do ANPP e da realização da confissão no curso da ação penal.
Número: JF-RIB-5007395-96.2019.4.03.6102-APORD - Eletrônico Voto nº: 1666/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_10/voto_1666-jf-anpp-confissao-possib-7395.pdf/


IANPP. Ação em fase recursal. Possibilidade de oferecimento do ANPP no curso da ação penal. Atribuição da Procuradoria 
Regional da República para análise e propositura do acordo em grau recursal. 
Número: JF/PR/CAS-5002258-89.2014.4.04.7005-APN - Eletrônico Voto nº: 1593/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_10/voto_1593-anpp-curso-acao-atribuicao-prr-2258.pdf/


Possível crime de estelionato (CP, art. 171) come�do contra corren�sta da Caixa Econômica Federal. Não há elementos sufi-
cientes que indiquem que se trata de hipótese de “clonagem” ou outro método fraudulento direcionado a superar ou provo-
car falhas nos sistemas de segurança da Caixa Econômica Federal (CEF), o que a obrigaria a ressarcir a ví�ma (corren�sta). Pre-
juízo suportado exclusivamente pelo par�cular. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Número: JFRS/CAX-5006654-84.2020.4.04.7107-INQ - Eletrônico Voto nº: 1691/2021
Número: 1.19.000.000324/2021-53 - Eletrônico Voto nº: 1688/2021
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_10/voto_1691-declinio-furto-correntista-cef-6654.pdf/
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_10/voto_1688-declinio-furto-correntista-cef-0324-odt.pdf/


Cidadã estadunidense, após desembarcar, foi flagrada na posse de substância entorpecente e produtos contendo Tetraidroca-
nabinol (THC) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Informação da inves�gada de que (1) veio ao Brasil comemorar 
o aniversário de um amigo, o que foi confirmado em sede de oi�va policial; (2) faz uso de maconha de forma medicinal, pois 
sente dores no corpo; (3) adquiriu os produtos nos Estados Unidos, todos comprados de forma legal, já que no Estado onde 
mora é permi�do seu uso, inclusive recrea�vo. Ausência de finalidade comercial. Erro de proibição que exclui a culpabilidade 
na conduta. Insistência no arquivamento.
Número: JF-RJ-5023552-02.2021.4.02.5101-*INQ - Eletrônico Voto nº: 1783/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_10/voto_1783-jf-droga-erro-proibicao-insist-arq-23552.pdf/


A existência de inquérito policial não configura, por si só, entrave à suspensão condicional do processo. 
JF/PR/PON-5009329-23.2020.4.04.7009-APN - Eletrônico Voto nº: 1740/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_10/voto_1740-jf-susp-cond-exist-inq-cabim-9329.pdf/


 

 
 

 

 

 

 

 

 
Homologação de arquivamento

Não homologação de arquivamento

Homologação de declínio

Não homologação de declínio
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