
Comunicado nº 9/2022 Brasília, 5 de maio de 2022

SESSÃO de REVISÃO de 2 de maio de 2022

Entre os julgados da 2ª Câmara na 845ª Sessão de Revisão, merecem destaque os seguintes 
entendimentos:



Contrabando de cigarros eletrônicos com evidente des�nação comercial. Não aplicação do princípio da insignificância. Não 
homologação do arquivamento. 
Número: JFCE-0800187-47.2022.4.05.8109-PETCRIM - Eletrônico  Voto nº: 1733/2022
Número: JF/PR/CAS-5002688-60.2022.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico  Voto nº: 1823/2022
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1733-2022-cigarro-eletronico-nao-insig-prosseg-0187.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1823-2022-cigarro-eletronico-nao-insig-prosseg-2688.pdf


Possível prá�ca dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º; 297, § 4º e 337-A, todos do Código Penal, tendo em vista a no�cia 
de que 3 (três) empregados de empresa transportadora teriam trabalhado sem registro no mesmo período de recebimento 
de parcelas do seguro-desemprego. Manutenção do arquivamento. 
Número: JF/PR/GUAI-5000147-31.2016.4.04.7016-IP - Eletrônico  Voto nº: 1817/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1817-2022-seguro-desemprego-arq-0147.pdf


Crime pra�cado por ins�tuição de ensino superior. Atribuição do Ministério Público Federal. 
Número: JF/PE-0805014-81.2020.4.05.8300-INQ - Eletrônico  Voto nº: 1765/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1765-2022-arq-falso-e-ensino-superior-federal-5014.pdf


Crime de descaminho. Destruição das mercadorias após cumprimento das obrigações legais pela Receita Federal. Homologa-
ção do arquivamento por mo�vo diverso. 
Número: JF/PE-0823384-45.2019.4.05.8300-INQ - Eletrônico  Voto nº: 1816/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1816-2022-descam-destruicao-mercad-aus-reit-arq-3384.pdf


Supostos crimes de violação de domicílio (CP, art. 150) e furto (CP, art. 155) em apartamentos de vila Militar. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.
Número: 1.14.000.001039/2022-17 - Eletrônico  Voto nº: 1855/2022
Clique o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1855-2022-declinio-furto-civil-vila-militar-1039.pdf


Conflito nega�vo de atribuições entre membros do MPF. Crime de desobediência que se consuma com a efe�va ação ou 
omissão do sujeito passivo, no momento e no local em que se concre�za o descumprimento da ordem. 
Número: 1.16.000.001458/2022-84 - Eletrônico  Voto nº: 1841/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1841-2022-mpf-conflito-local-desobediencia-1458.pdf


Uso de documentos falsos para obtenção de financiamento de veículo automotor perante ins�tuição financeira privada. Atri-
buição do Ministério Público Federal. Não homologação do declínio de atribuições. 
Número: 1.25.000.000834/2022-12 - Eletrônico  Voto nº: 1609/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1609-2022-fraude-financ-veiculo-atrib-mpf-0834.pdf


Suposto crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003. Arma apreendida ineficiente para produzir disparos. Ausência de lesão 
ao bem jurídico tutelado no caso concreto. Homologação do arquivamento. 
Número: JF/CE-0800030-95.2022.4.05.8102-INQ - Eletrônico  Voto nº: 1883/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1883-2022-arma-inapta-disparo-estraga-insig-0030.pdf


Realização de inves�mento monetário em criptomoedas. Imprescindível a análise acurada sobre a extensão dos serviços 
prestados pelos inves�gados e o objeto do contrato firmado entre as partes. Prematuro o declínio de atribuições. Não homo-
logação.
Número: 1.15.000.000528/2022-14 - Eletrônico  Voto nº: 1796/2022
Número: 1.30.001.001189/2022-77 - Eletrônico  Voto nº: 1806/2022

Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1796-2022-decl-crimes-sfn-cripto-pross-federal-0528.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1806-2022-decl-crimes-sfn-cripto-oregon-pross-federal-1189.pdf


Crime de descaminho. Abertura de encomenda realizada com amparo em hipótese legal. Decreto nº 1.789/96, art. 52. Mer-
cadorias (telefones celulares) avaliadas em R$ 27.691,13. Reiteração deli�va. Não  aplicação do Enunciado 49 da 2ª CCR. Não 
homologação do arquivamento.
Número: 1.32.000.001085/2021-17 - Eletrônico  Voto nº: 1887/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1887-2022-descam-abert-encom-legal-reiter-prosseg-1085.pdf


Ação penal. Crime de desobediência. Oferecimento de transação penal. Ausência do acusado à audiência preliminar. Recebi-
mento da denúncia. Aceitação posterior da benesse pelo réu. Sentença condenatória. Ausência de defesa técnica quando da 
audiência preliminar. Necessidade da par�cipação da defesa técnica na audiência preliminar. Possibilidade de oferecimento 
da transação penal.
Número: JF/ROO-0002990-27.2018.4.01.3602-AP-P SUMAR - Eletrônico  Voto nº: 1846/2022
Clique sobre cada voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1846-2022-jf_transacao_apos_sent_ausen_reu_audiencia_sem_defesa-2990.pdf


Conflito nega�vo de atribuição. Possível crime de estelionato majorado. Percepção indevida de pensão por morte de ex-ser-
vidor público federal. Competência do local onde se obteve a vantagem ilícita, nos termos do art. 70, caput do CP.
Número: JF/PE-0814347-62.2017.4.05.8300-INQ - Eletrônico  Voto nº: 1547/2022
Clique sobre o voto acima para acessar sua íntegra

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/votos_2022/comunicado_9/voto-1547-2022-confl-estelionato-prev-4347.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

164

61

13

5

31

45

21

0

3

 
Homologados   

Não homologados 

Não conhecimento 

Outros 

1

17

13


