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PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS NOS TERMOS DO ART.
28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. CONSTITUIÇÃO DE CARTEL.
CONDUTA PRATICADA NO EXTERIOR. EFEITOS ECONÔMICOS DA COMBINAÇÃO
DE PREÇO EFETIVAMENTE SENTIDOS PELO MERCADO NACIONAL. ART. 6º DO
CÓDIGO PENAL. TEORIA DA UBIQUIDADE. POSSIBILIDADE DE QUE OS AGENTES
SEJAM RESPONSABILIZADOS CRIMINALMENTE NO BRASIL. ARQUIVAMENTO
PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 

1) Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível prática de crime contra a
ordem econômica descrito no art. 4º da Lei nº 8.137/90, com a redação dada pela Lei nº
12.529/2011. 

2) Promoção de arquivamento concluindo que “a conduta delituosa descrita nos autos
(cartel) teve seu momento consumativo no estrangeiro, de sorte que seus efeitos no país
representam exaurimento da ação praticada (constituição de cartel) e, portanto, seus
autores não podem ser atingidos pela lei penal brasileira e, por conseguinte, sancionados
em território nacional”.

3) Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art. 62, IV, da LC nº 75/93.

4) Acompanho integralmente as razões expendidas pelo Juiz Federal, de onde se extrai:

a) De acordo com o art. 6º do Código Penal, tem-se como lugar do crime não só aquele
em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou
deveria produzir-se o resultado (teoria da ubiquidade). 

b) O resultado a que se refere a teoria da ubiquidade está ligada às consequências da
conduta em relação ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Nesse passo, se a
conduta do agente, ainda que praticada no exterior, atinge o bem jurídico tutelado por
norma penal brasileira, não há que se falar em mero exaurimento do crime, mas sim na
própria consequência da ação criminosa.

c) Em se tratando de lei que protege a livre concorrência e a livre iniciativa em dado
mercado, quando os efeitos econômicos da combinação de preço são efetivamente
sentidos pelo mercado nacional, tal qual se deu no caso examinado, não se está diante de
mero exaurimento do crime, mas, sim, de sua efetiva consumação.

d) Evidente possibilidade de que os agentes sejam responsabilizados criminalmente no
Brasil.

5) Arquivamento prematuro. Não homologação. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO

MPF
FLS.______

2ª CCR



Atento ao que consta dos autos, voto pelo PROSSEGUIMENTO DA

INVESTIGAÇÃO, pelas razões acima expostas.

Remetam-se os autos ao Procurador-Chefe da PR/SP para as

providências cabíveis, cientificando-se o Procurador da República oficiante e o Juízo da

5ª Vara Federal de São Paulo/SP, com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 5 de agosto de 2019.

Rogério José Bento Soares do Nascimento
Procurador Regional da República

Suplente – 2ª CCR/MPF
/T.
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