
Comunicado nº 11/2022 Brasília, 14 de junho de 2022

SESSÃO de REVISÃO de 9 de junho de 2022

Entre os julgados da 2ª Câmara na 848ª Sessão de Revisão, merecem destaque os seguintes 
entendimentos:



Inquérito policial. Possível crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Hipótese pacificada pela Orientação nº 44 da 2ª 
CCR. Promoção de arquivamento direto, com o devido registro no Sistema Único, sem a remessa dos autos à 2ª CCR para revi-
são, com fundamento no Enunciado nº 36. Decisão unilateral da Procuradora da República oficiante. Possibilidade. Não 
conhecimento da remessa efetuada pelo Juiz Federal.
Número: JF-PA-1044053-86.2021.4.01.3900-IP - Eletrônico  Voto nº: 2321/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_11/voto-2321-2022-arq-direto-possib-remessa-juiz-n-conhec-4053.pdf


ANPP. Caso em que o dano provocado à dignidade e à moral das ví�mas foi altamente relevante, tendo em vista que estas 
eram subme�das a condições de trabalho extremamente degradantes. As circunstâncias em que o crime ocorreu (redução 
de 08 trabalhadores à condição análoga à de escravo, dos quais 07 foram previamente aliciados em outro estado da federa-
ção) revelam um elevado desvalor da conduta e de seu resultado. Medida que não se mostra necessária e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Prosseguimento da persecução penal.
Número: JF/MG-APN-1012168-29.2022.4.01.3800 - Eletrônico  Voto nº: 2203/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_11/voto-2203-2022-jf-anpp-trab-escravo-gravida-prosseg-2168.pdf


ANPP. Possível prá�ca dos crimes previstos no art. 155, caput e § 4°, inciso II c/c o art. 288, na forma do art. 69, todos do CP. 
Réus que, associados de forma estável e permanente e em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, para si 
ou para outrem, mediante fraude, por transferência eletrônica de valores (TEV), via internet banking entre contas da CEF, 
valores em prejuízo da União. O núcleo do �po penal do art. 288 do CP “associarem-se” significa reunir-se, aliar-se estável ou 
permanentemente para a consecução de um fim comum, qual seja, a perpetração de uma série indeterminada de crimes. 
Inviabilidade do oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A, caput e § 2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto.
Número: JFRS/CAX-ANPP-5008190-62.2022.4.04.7107 - Eletrônico  Voto nº: 2502/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_11/voto-2502-2022-jf-anpp-associacao-criminosa-prosseg-8190.pdf


Conduta ilícita pra�cada por brasileiro fora do território nacional. Extraterritorialidade condicionada. Ausência de uma das 
condições descritas no art. 7º, §§ 2º e 3º, do CP. Homologação do arquivamento.
Número: 1.14.000.001269/2022-86 - Eletrônico  Voto nº: 2441/2022
Número: 1.30.001.001118/2022-74 - Eletrônico  Voto nº: 2435/2022
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_11/voto-2441-2022-arq-violen-domes-extraterrit-1269.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_11/voto-2435-2022-arq-estel-extraterrit-1118.pdf


Uso de documentos falsos para obtenção de financiamentos de veículos automotores perante ins�tuição financeira privada. 
Possível crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/1986. O�mização das apurações de fraudes em financiamentos de veículos 
com a inserção no Projeto Prometheus. O prosseguimento isolado da presente inves�gação é medida ineficaz e improdu�va. 
Homologação do arquivamento.
Número: 1.34.001.003403/2022-81 - Eletrônico  Voto nº: 2410/2022
Clique o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_11/voto-2410-2022-finan-veiculo-prometheus-arq-3403.pdf


Homologação de arquivamento

Não homologação de arquivamento

Homologação de declínio

Não homologação de declínio

Conflito 

ESTATÍSTICAS
Total de processos apreciados: 343

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
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