
Comunicado nº 21/2021 Brasília, 26 de agosto de 2021

SESSÃO de REVISÃO de 23 de agosto de 2021

Entre os julgados da 2ª Câmara na 820ª Sessão de Revisão, merecem destaque os seguintes 
entendimentos:



Conflito nega�vo de atribuições. Crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei 10.826/03). Importação de 
acessórios para arma de fogo encontrados em encomenda postal oriunda dos EUA. Aplicação por analogia do enunciado nº 
95 da 2ª CCR: domicílio do inves�gado.
Número: JF-RJ-5004316-35.2019.4.02.5101-INQ - Eletrônico  Voto nº: 3653/2021
Número: JF-RJ-5011838-16.2019.4.02.5101-INQ - Eletrônico  Voto nº: 3649/2021
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_21/voto-3653-conflito-traf-internacional-arma-fogo-4316.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_21/voto-3649-conflito-traf-internacional-arma-fogo-1838.pdf


Falsificação de DARFs. Crime que não causou dano ao Fisco Federal. Falsidade u�lizada apenas para ludibriar par�culares, 
pois não houve recolhimento algum mas apenas apropriação de numerário que deveria servir para pagamento de tributos. 
Conduta narrada que pode cons�tuir crime meio para a consumação do crime de estelionato (CP, art. 171). Aplicação da 
Súmula 546 do STJ. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Número: JF-PA-0011676-50.2019.4.01.3900-QUESIGTEL  Voto nº: 3660/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_21/voto-3660-declinio-falso-doc-federal-darf-uso-particular-11676.pdf


Supostos crimes de coação no curso do processo (CP, art. 344). Aplicação do ar�go 28 do Código de Processo Penal. Uso de 
violência ou grave ameaça necessárias à caracterização do delito não demonstradas. Esgotadas todas as diligências inves�ga-
tórias razoavelmente exigíveis capazes de esclarecer o ocorrido, sem que tenham sido iden�ficados elementos suficientes 
para o oferecimento da denúncia. Manutenção do arquivamento.
Número: JF-DF-0064790-85.2015.4.01.3400-RPCR - Eletrônico  Voto nº: 3402/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_21/voto-3402-coacao-curso-proc-arq-64790.pdf


Incidente de acordo de não persecução penal. Recusa do MPFem oferecer o acordo. Recurso da defesa. Aplicação do art. 
28-A, § 14, do CPP. Hipótese de não preenchimento de requisitos exigidos para celebração do acordo. Cômputo das penas 
mínimas que excede o limite legal estabelecido pelo art. 28-A do CPP. Prosseguimento da persecução penal.
Número: JF/PR/CUR-5017509-21.2021.4.04.7000-IANPP - Eletrônico  Voto nº: 3489/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_21/voto-3489-anpp-pena-minima-denuncia-7509.pdf


Ação penal. Divergência entre juiz e ministério público acerca da capitulação jurídica dos fatos após as alegações finais na 
fase do art. 383 do CPP. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP e da Súmula 696 do STF. Crimes de falsificação de 
documento público e uso de documento falso perante a Polícia Rodoviária Federal. Não oferecimento do sursis. Prossegui-
mento da ação penal.
Número: JF/ES-0500021-54.2017.4.02.5003-*APE - Eletrônico  Voto nº: 3769/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_21/voto-3769-jf-susp-cond-emendatio-uso-doc-falso-0021.pdf


Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Registro criminal referente a fato posterior ao fato em análise que não se pode con-
siderar como mau antecedente capaz de caracterizar conduta criminal habitual, conforme art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A 
do CPP. 
Número: JF/PR/FOZ-5009276-29.2021.4.04.7002-IANPP - Eletrônico  Voto nº: 3565/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_21/voto-3565-jf-anpp-fato-posterior-possibilidade-9276.pdf


Conflito nega�vo de atribuições entre membros do MPF. Celebração e homologação de acordo de não persecução penal – 
ANPP. Divergência quanto ao juízo de execução penal competente para iniciar a execução dos termos do acordo. Competên-
cia do local do domicílio da beneficiária do acordo. 
Número: 1.25.005.000727/2021-55 - Eletrônico  Voto nº: 3620/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_21/voto-3620-confl-execucao-anpp-domicilio-beneficiario-0727.pdf


No�cia de fato. Possível prá�ca de maus-tratos por parte de genitora brasileira contra seu filho menor no exterior. Interesse 
da União em representar o Brasil em todas as questões envolvendo relações internacionais e cooperação jurídica internacio-
nal (art. 21, I, e art. 84, VII, da CF). Não homologação do declínio. Questão relacionada à extraterritorialidade (art. 7º do CP) 
deve ser apreciada pelo membro do MPF que oficiar no caso.
Número: 1.15.000.001034/2021-76 - Eletrônico  Voto nº: 3732/2021
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2021/comunicado_21/voto-3732-decl-maus-tratos-menor-estrang-federal-1034.pdf


 
 

  

Homologação de arquivamento

Não homologação de arquivamento

Homologação de declínio

Não homologação de declínio
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