
Comunicado nº 8/2022 Brasília, 8 de abril de 2022

SESSÃO de REVISÃO de 4 de abril de 2022

Entre os julgados da 2ª Câmara na 843ª Sessão de Revisão, merecem destaque os seguintes 
entendimentos:



Orientação 44: “é cabível o arquivamento de procedimento investigatório autuado para apurar os crimes de uso de documen-
to falso e de tentativa de estelionato em detrimento da Administração Federal direta ou indireta quando, de modo cumulati-
vo, a falsidade tenha sido facilmente constatada por meio de contato com o emissor do documento e a conduta não tenha 
provocado lesão à entidade ou ao órgão ao qual o documento foi apresentado.” 
Número: JF/PE-0824564-28.2021.4.05.8300-INQ - Eletrônico  Voto nº: 1340/2022
Número: JF/PE-0817930-50.2020.4.05.8300-INQ - Eletrônico  Voto nº: 1345/2022
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1340-2022-falsidade-ideol-conselho-adm-coop-arq-4564.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1345-2022-falsidade-ideol-conselho-regional-arq-7930.pdf


Novo �po penal do Código Eleitoral: "Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, 
candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho 
de seu mandato eletivo." Remessa ao Ministério Público Eleitoral.
Número: 1.30.001.003848/2021-29 - Eletrônico  Voto nº: 1330/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1330-2022-ameaca-mulher-eleitoral-3848.pdf


Crime de descaminho. Operação de comércio exterior obstada na fase de pré-despacho aduaneiro, antes do registro da decla-
ração de importação. Não homologação do arquivamento.
Número: JF-SAN-5001121-08.2022.4.03.6104-PICMP - Eletrônico  Voto nº: 1243/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1243-2022-contrab-pre-despacho-aduaneiro-prosseg-1121.pdf


Crime de descaminho. Aplicação da pena de perdimento. Destruição das mercadorias. Presentes elementos suficientes da 
materialidade e autoria deli�vas. Não homologação do arquivamento.
Número: JF/PE-0811945-66.2021.4.05.8300-INQ - Eletrônico  Voto nº: 1344/2022
Número: JF/PE-0811946-51.2021.4.05.8300-INQ - Eletrônico  Voto nº: 1456/2022
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1344-2022-descaminho-destruicao-mercadoria-prosseg-1945.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1456-2022-jf-desc-dest-mercadoria-pross-1946.pdf


Importação de mira telescópica. Produto controlado pelo Comando do Exército. Subsidiariedade do direito penal. Homologa-
ção do arquivamento.
Número: JF-RJ-5052672-61.2019.4.02.5101-*INQ - Eletrônico  Voto nº: 1236/2022
Clique o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1236-2022-jf-arma-mira-teles-luneta-subsi-direi-penal-2672.pdf


IANPP. Celebração do acordo. O juízo considerou desproporcional e abusiva a cláusula referente ao valor da prestação pecu-
niária. Existência de norma específica que prevê a remessa dos autos ao órgão superior somente na hipótese de haver a 
recusa do membro do mp em propor o acordo de não persecução penal e mediante requerimento expresso do inves�gado 
(art. 28-A, § 14, do CPP), o que não se verificou no caso concreto. Não conhecimento da remessa.
Número: JF/SP-5001032-16.2020.4.03.6181-IP - Eletrônico  Voto nº: 1435/2022
Número: JF/SP-5004240-08.2020.4.03.6181-IP - Eletrônico  Voto nº: 1436/2022
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1435-2022-anpp-nao-conheci-juiz-clausula-1032.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1436-2022-anpp-nao-conheci-juiz-clausula-4240.pdf


IANPP. Importação de diversos medicamentos de origem estrangeira, todos sem registro na ANVISA, sendo que alguns com 
indícios de falsificação. Pena mínima superior a 04 anos. Inviabilidade do acordo.
Número: 1.00.000.001382/2022-57 - Eletrônico  Voto nº: 1374/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1374-2022-anpp-impor-medica-pena-mini-prosseg-1382.pdf


Ação penal. Divergência entre Juiz e MPF sobre a capitulação jurídica dos fatos. Muta�o libelli - art. 384, § 1º do CPP. Conheci-
mento. Devolução dos autos ao O�cio originário para aditar a denúncia.
Número: JF/JFA-1001736-16.2020.4.01.3801-APN - Eletrônico  Voto nº: 1214/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1214-2022-jf-aditam-den-1736.pdf


Crime de injúria contra Ministro do STF. Representação feita pelo presidente do STF em razão de ofensa à ins�tuição (INQ 
4.781-DF). Não há manifestação de vontade expressa por parte do Ministro. Insistência no arquivamento.
Número: JF/PR/CUR-5060203-73.2019.4.04.7000-IP - Eletrônico Voto nº: 1166/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1166-2022-jf-honra-ministro-stf-insist-0203.pdf


Irregularidades pra�cadas no fornecimento de água potável por caminhões-pipa, em programa Federal de abastecimento, 
cuja responsabilidade pela administração dos recursos, coordenação, fiscalização e execução do programa eram do Exército 
Brasileiro. Homologação do declínio ao Ministério Público Militar. 
Número: JF/CE-0800373-58.2017.4.05.8105-IPL - Eletrônico  Voto nº: 1400/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1400-2022-decl-carro-pipa-mpm-0373.pdf


Crime de racismo pra�cado por docentes de Universidade Federal. Servidores Federais no exercício da função. Não homologa-
ção do declínio de atribuições. 
Número: 1.29.000.000490/2022-94 - Eletrônico  Voto nº: 1432/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_8/voto-1432-2022-mpf-inj-racial-serv-pub-fed-nao-homolg-decl-0490.pdf


 

Homologação de arquivamento

Não homologação de arquivamento

Homologação de declínio

Não homologação de declínio

Conflito 

ESTATÍSTICAS
Total de processos apreciados: 329

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

152

54

10

5

39

47

14

2

6

 
Homologados   

Não homologados 

Não conhecimento 

Outros 

3

19

15

2


