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INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DO CRIME 
PREVISTO NO ART. 289, § 1°, DO CP. PETIÇÃO OFERTADA PELA DEFESA, 
REQUERENDO O ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR PARA REANÁLISE 
DA POSSIBILIDADE DO ANPP. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP PELO JUÍZO 
FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). ELEMENTOS QUE INDICAM 
REINCIDÊNCIA OU CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU 
PROFISSIONAL. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DA DEFESA. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal instaurado no âmbito de ação 
penal proposta em face de C.L.R., acusada pela prática do crime previsto no art. 289, §1°, 
do CP, em 24/08/2017. 
2. Após o recebimento da denúncia, o MPF foi intimado para se manifestar sobre a 
viabilidade da celebração do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP, 
incluído pela pela Lei nº 13.964/19. 
3. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por verificar que “a 
denunciada possui outros dois processos criminais em andamento perante a Justiça 
Estadual, respondendo pelos crimes de receptação e furto, praticados, respectivamente, em 
26/01/2018 e 26/12/2015.” 
4. A parte interpôs recurso contra a manifestação do MPF, tendo o Juízo Federal 
encaminhado os autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 
5. As 2ª, 4ª e 5ª CCR’s formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e 
ampliada a partir da edição da Lei 13.964/2019, e definiram, no item 8, a possibilidade do 
“oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, podendo ser 
dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos 
próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento 
da ação penal”. 
6. No entanto, com relação aos registros criminais para fins de celebração de ANPP, dispõe 
o art. 28-A, §2°, II, do CPP que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado 
reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 
7. No presente caso, a denunciada C.L.R. possui outros dois processos criminais em 
andamento perante a Justiça Estadual, respondendo pelos crimes de receptação e furto, 
praticados, respectivamente, em 26/01/2018 e 26/12/2015. Dessa forma, assiste razão ao 
Procurador da República oficiante ao não oferecer o acordo de não persecução penal. 
8. Precedentes da 2ª CCR: Processos n°s 5007379.06.2020.4.04.7000, 5017794-
48.2020.4.04.7000, 5012170-18.2020.4.04.7000, 5015228-60.2019.4.04.7001, 5011113-
62.2020.4.04.7000 e 5010657-15.2020.4.04.7000. 
9. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 
 
 
 

  Trata-se de Incidente de Acordo de Não Persecução Penal instaurado no 

âmbito de ação penal proposta em face de C.L.R., acusada pela prática do crime 

previsto no art. 289, §1°, do CP, em 24/08/2017. 
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  Após o recebimento da denúncia, o Ministério Público Federal foi 

intimado para se manifestar sobre a viabilidade da celebração do acordo de não 

persecução penal previsto no art. 28-A do CPP, incluído pela pela Lei nº 13.964/19. 

  O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por 

verificar que “a denunciada possui outros dois processos criminais em andamento 

perante a Justiça Estadual, respondendo pelos crimes de receptação e furto, 

praticados, respectivamente, em 26/01/2018 e 26/12/2015.” 

  A parte interpôs recurso contra a manifestação do MPF, tendo o Juízo 

Federal encaminhado os autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 

  É o relatório. 

  O acordo de não persecução penal – ANPP trouxe uma ampliação à 

justiça consensual no Brasil, que foi iniciada, no âmbito criminal, com os institutos da 

transação penal e da suspensão condicional do processo (Lei n° 9.099/1995) e, 

posteriormente, com o acordo de colaboração premiada (Lei n° 12.850/2013). 

  Ele está em harmonia com os ditames da justiça restaurativa e com a 

evolução jurisprudencial da sociedade moderna brasileira, compatibilizando-se, ainda, 

com o movimento de descarcerização das audiências de custódia e com tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil que determinam a adoção de soluções céleres na 

efetivação das lides. 

  Obedece, assim, aos princípios da celeridade (CF, art. 5º, inciso LXXVIII), 

da efetividade e da economia processual, bem como à Convenção Europeia para 

salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, subscrita em 

1950 (pioneira na preocupação com a duração excessiva dos litígios) e ao Pacto de 

San José da Costa Rica (Convenção Americana dos Direitos Humanos – 1969), 

integrado ao ordenamento pátrio desde a edição do Decreto n° 678/92, que dispõe que 

toda pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 

razoável, por um juiz ou Tribunal competente. 

  Inspirado pelo princípio da oportunidade da ação penal (CF, art. 5º, inciso 

LXXVIII, art. 129, inciso I e art. 372) que confere um maior campo de discricionariedade 

ao Ministério Público (embora ainda sujeito a controles institucionais e legais), o 
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Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP regulamentou o acordo de não 

persecução penal por meio da Resolução n° 181/2017 (art. 18). 

  Posteriormente, o instituto passou a ser previsto no art. 28-A do CPP, por 

força da Lei n° 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime, nos seguintes termos: “Não 

sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e 

circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com 

pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de 

não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção 

do crime”. 

  Antes da Lei Anticrime, discutia-se a legalidade, a legitimidade e a 

constitucionalidade do art. 18 da Resolução CNMP n° 181/2017. Essa discussão foi, 

todavia, superada com a entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019, que inseriu o acordo 

de não persecução penal no art. 28-A do CPP. 

  O Procurador Regional da República Vladimir Aras, em sua publicação 

“O acordo de não persecução penal após a Lei 13.964/2019”1, ao tratar da natureza 

jurídica do instituto, pontua que: 

  
 O ANPP, a suspensão condicional do processo e a transação penal não 
constituem direitos subjetivos do acusado, mas sim faculdades postas à 
disposição do Ministério Público para fins de política criminal, no exercício da 
ação penal, informada pelo princípio da oportunidade. São negócios jurídicos 
bilaterais, que dependem de anuência de ambas as partes. 
 Contudo, o investigado, o denunciado ou o autor do fato têm direito subjetivo a 
uma manifestação fundamentada, negativa ou positiva, do Ministério Público quanto 
aos institutos do art. 28-A do CPP ou dos arts. 76 e 89 da Lei n. 9099/1995. Tais 
soluções processuais, que devem resultar do acordo de vontades das partes e da 
conformidade, constituem meras expectativas de direitos, inclusive porque 
dependem de homologação judicial para adquirirem eficácia. 
 Ante a recusa do Ministério Público em oferecer proposta transacional lato 
sensu, o juiz não pode agir ex officio. Cabe-lhe remeter os autos ao Procurador-Geral 
ou ao órgão superior de revisão, mediante aplicação analógica do art. 28 do CPP.
  
 
 

  O ANPP é um acordo de natureza processual penal, firmado entre o 

Ministério Público, o acusado e o seu defensor, que tem por objetivo evitar a 

persecução criminal contra o autor do crime, desde que preenchidos os seguintes 

 
1 CAVALCANTE André Clark Nunes, LIMA, Antônio Edilberto Oliveira; PINHEIRO, Igor Pereira; VACCARO, 

Luciano; ARAS, Vladimir. Lei Anticrime Comentada. 1ª ed. São Paulo: JH Mizuno, 2020. 
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requisitos: I) não ser o caso de arquivamento do feito; II) crime praticado sem violência 

ou grave ameaça contra pessoa; III) pena mínima inferior a 04 anos de prisão; IV) haver 

confissão formal e circunstanciada do investigado; V) o acordo representar uma 

solução necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime; VI) não 

ser cabível a transação penal prevista na Lei n° 9.099/1995; VII) não ser o investigado 

reincidente ou criminoso “profissional”; VIII) não ter sido o investigado beneficiado 

por outro acordo penal nos 05 anos anteriores à prática da infração penal e IX) não se 

tratar de crime de violência doméstica ou familiar ou de gênero. 

  Em substituição à não deflagração/continuidade da ação penal pelo 

Ministério Público, o investigado sujeita-se ao cumprimento das seguintes 

obrigações/condições: I) reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na 

impossibilidade de fazê-lo; II) renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados 

pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III) prestar 

serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena 

mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo 

juízo da execução; IV) pagar prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse 

social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como 

função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo 

delito e/ou V) cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério 

Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 

  A eficácia do ANPP é condicionada à sua homologação judicial, para fins 

de controle do acordo nos seus aspectos de voluntariedade e legalidade, garantindo 

que não sejam feitos ajustes em detrimento dos interesses da vítima ou com violação 

a garantias processuais do suspeito. O Juiz pode, pois, rejeitá-lo quando for manifesto 

o abuso do poder de acusar ou carecer de amparo legal (art. 28-A, §§4°, 5° e 7°). 

  Com relação ao momento do oferecimento do ANPP, o Professor Vladimir 

Aras, em sua publicação “O acordo de não persecução penal após a Lei 13.964/2019”2, 

ressalta, com acerto, ser admissível a celebração de acordo de não persecução 

penal após a deflagração da ação penal: 

  

 
2 CAVALCANTE André Clark Nunes, LIMA, Antônio Edilberto Oliveira; PINHEIRO, Igor Pereira; VACCARO, 

Luciano; ARAS, Vladimir. Lei Anticrime Comentada. 1ª ed. São Paulo: JH Mizuno, 2020. 
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 O ANPP pode ser formalizado a qualquer tempo, durante a etapa inicial da 
persecução criminal. Seu âmbito temporal se alonga desde a data da infração até o 
momento da formação da opinio delicti do Ministério Público, sobre a decisão de 
acusar. 
 Pode-se fazê-lo na audiência de custódia. O §7º do art. 18 da Resolução 
181/2017, do CNMP, prevê que o acordo de não persecução poderia “ser celebrado 
na mesma oportunidade da audiência de custódia”. 
Recordemos que ao decidir acordar o Parquet deverá ter ultrapassado a apreciação 
sobre o arquivamento ou não da investigação criminal. 
 Assim, o ANPP poderá ser celebrado ao final da apuração, seja ela conduzida 
em inquérito policial, seja ela enfeixada num procedimento investigatório criminal 
(PIC). Também será possível formalizar o ANPP após a autuação de notícia de fato, 
se os elementos ali constantes forem suficientes para a formação do juízo 
acusatório. 
 Também é admissível a celebração de acordo de não persecução penal 
após a deflagração da ação penal, sendo esta uma interpretação mais benéfica 
para o acusado. Em tais casos, o ANPP converte-se em acordo de não 
prosseguimento da ação penal. Vide, a propósito, o inciso XVII do art. 3º-B do 
CPP. Cabe ao juiz de garantias decidir sobre a homologação de acordo de não 
persecução penal ou os de colaboração premiada, “quando formalizados durante a 
investigação”. 
 Ações penais já em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019 podem 
ser encerradas mediante a celebração de ANPP, com a decretação da extinção 
da punibilidade, nos termos do §13 do art. 28-A do CPP. Cuida-se de situação 
semelhante à prevista no §5º do art. 89 da Lei 9.099/1995, no tocante à 
suspensão condicional do processo. 
 Esta solução não ofende o art. 42 do CPP, porque não se tem aí desistência 
da ação penal, mas utilização extensiva de instituto jurídico legítimo, que 
atende ao interesse público, na medida em que observa os direitos da vítima 
e do acusado e as contingências da justiça criminal. A indisponibilidade da 
ação penal é preservada, porque, se descumprido o acordo, a ação volta a 
tramitar. O jus puniendi estatal restará intacto. 
 Nesta formatação, o acordo quanto ao não início da persecução criminal 
em juízo ou ao não prosseguimento desta será cabível entre a data do fato e o 
momento imediatamente anterior à sentença condenatória, inclusive em caso 
de desclassificação. Diferentemente do que ocorre com o acordo de colaboração 
premiada (art. 4º, §5º, da Lei 12.850/2013), não é possível a formalização de ANPP 
após a decisão condenatória. (Grifei) 

 
 

  Em igual sentido, Francisco Dirceu Barros, em seu artigo “Acordo de Não 

Continuidade da Persecução Penal: a possibilidade jurídica do uso da Resolução 181 

do CNMP no curso da ação penal”3, consigna que: 

  
 Em decorrência dos princípios da economia processual, efetividade, 
celeridade, entendemos que, mesmo naqueles processos já deflagrados em 
data anterior à Resolução 181 do CNMP, será possível a aplicação do acordo 
de não continuidade da persecução penal. 
 O acordo de não persecução penal é uma garantia fundamental do acusado, 
nesse sentido, não há razão lógica para impedir sua incidência nos casos já 
denunciados pelo Ministério Público. 

 
3 Disponível em: https://jus.com.br/artigos/74385/acordo-de-nao-continuidade-da-persecucao-penal. Acesso em: 

07/04/2020. 

https://jus.com.br/artigos/74385/acordo-de-nao-continuidade-da-persecucao-penal
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 O acordo de não persecução penal, assim como a suspensão condicional do 
processo e a transação penal, são institutos despenalizadores componente da justiça 
restaurativa, sendo desarrazoado trazer qualquer dicotomia de tratamento quanto à 
sua aplicação. 
 Desse modo, uma vez presentes os requisitos legais de incidência do acordo, 
apesar de não ser direito subjetivo do acusado, a sua oferta constitui exigência para 
o membro ministerial, sendo cabível a proposta, mesmo após a deflagração do 
processo. 
 Colhemos das lições de Bettiol que a analogia “consiste na extensão de uma 
norma jurídica de um caso previsto com fundamento na semelhança entre os dois 
casos, porque o princípio informador da norma que deve ser estendida abraça em si 
também o caso não expressamente nem implicitamente previsto”. Conforme ensina 
Rogério Sanches Cunha “Representada em latim pelos brocardos ubi eadem ratio ibi 
idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito), ou ubi eadem 
legis ratio ibi eadem dispositio (onde impera a mesma razão deve prevalecer a 
mesma decisão), a analogia consiste no complexo de meios dos quais se vale o 
intérprete para suprir a lacuna do direito positivo e integrá-lo com elementos 
buscados no próprio Direito. Nesta ótica, seu fundamento é sempre a inexistência de 
uma disposição precisa de lei que alcance o caso concreto”. 
 O uso da analogia se faz necessário, não temos como fazer essa diferenciação, 
pois estaríamos concretizando uma incoerência, com os mesmos requisitos um 
investigado teria direito ao acordo e um acusado na fase da persecução penal judicial 
não teria. Registre-se que a Resolução nº 181 do Conselho Nacional do Ministério 
Público nada mais fez do que prever mais um meio de evitar que os processos se 
prolonguem por anos, impedindo uma atuação jurisdicional célere, o que reforça o 
sentimento de impunidade vivido pela sociedade moderna brasileira. (Grifei) 
 
 

  O Procurador Regional da República Paulo Queirós, ao escrever sobre a 

“Retroatividade da Lei n° 13.964/2019: aspectos penais, processuais e executórios”4, 

aduz que: 

 Também não faz sentido tratar diversamente o princípio da 
irretroatividade da lei: quer se trate de norma penal, quer de norma processual, 
há de retroagir sempre que for mais favorável ao imputado. Não retroagirá 
quando lhe for prejudicial. O princípio é, pois, o mesmo: a lei (penal, processual 
penal etc.) não pode retroagir para prejudicar o réu. 
 Por fim, também a execução penal, última etapa de realização do direito penal 
– direito, processo e execução penal formam um continuum –, há de reger-se pelos 
princípios constitucionais do direito e processo penal. Assim, modificações 
legislativas criadas em desfavor do condenado não podem atingir as condenações 
por crimes cometidos anteriormente à sua entrada em vigor, sob pena de violação 
ao princípio da irretroatividade da lei mais severa (v. g., uma lei que abolisse o 
livramento condicional deveria ser aplicada somente aos crimes cometidos 
posteriormente à sua vigência). 
 (…) 
 A lei prevê o acordo de não persecução penal (ANPP) para os crimes 
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa cuja pena mínima seja inferior 
a 4 anos e desde que haja confissão formal e circunstanciada (art. 28-A). 
Evidentemente é mais favorável ao investigado: evita a prisão cautelar e o 
processo, bem como a condenação criminal e seus efeitos (cumprimento de 
pena, reincidência etc.). 
 Faltar-lhe-á justa causa sempre que for o caso de arquivamento. Faltando justa 
causa para a denúncia, faltará justa causa para o acordo. O ANPP é uma alternativa 

 
4 Inovações da Lei 13.964/2019. Coletânea da Câmara Criminal do MPF, 2020. No prelo. 
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à denúncia, não uma alternativa ao arquivamento. O juiz deve, pois, rejeitá-lo quando 
for manifesto o abuso do poder de acusar ou carecer de amparo legal (art. 28-A, 
§§4°, 5° e 7°). 
 Como é mais favorável ao investigado, o novo instituto: a) incidirá sobre 
inquéritos e processos criminais já instaurados, devendo o juiz ouvir o MP 
sobre o tema; b) incidirá sobre processo com sentença condenatória recorrível. 
Nesse caso, o juiz ou tribunal ouvirá o MP. Se proposto e celebrado o acordo, o 
processo ficará suspenso enquanto aguarda a sua execução. Se cumprido o acordo, 
o processo é extinto. Se não, o processo retomará seu curso. 
  
 

  O referido autor faz ainda importante menção a precedentes 

jurisprudenciais relacionados à Lei n° 9.099/1995, em que se admite a retroatividade 

da lei penal mais benéfica, com ou sem instrução iniciada, ou que implique 

despenalização, a exemplo dos institutos da suspensão condicional do processo e da 

transação penal, que teriam caráter misto (penal e processual penal): 

   
 A propósito, o STF (ADI 1.719-9, de 2007) deu interpretação conforme ao 
art. 90 da Lei n. 9.099/95 (As disposições desta Lei não se aplicam aos 
processos penais cuja instrução já estiver iniciada) no sentido de: a) admitir a 
retroatividade da lei penal mais benéfica com ou sem instrução iniciada ou que 
implicasse despenalização, a exemplo dos institutos da suspensão 
condicional do processo e da transação penal, que teriam caráter misto (penal 
e processual penal); b) considerar conforme a Constituição o artigo 
questionado quanto às normas de caráter estritamente processual penal. 
 O precedente faz remissão ao voto do Ministro Celso de Mello, proferido 
no Inquérito n° 1.055-3 Amazonas, de 1996, o qual assinalou que “as 
prescrições que consagram medidas despenalizadoras em causa qualificam-
se como normas penais benéficas, necessariamente impulsionadas, quanto à 
sua aplicabilidade, pelo princípio constitucional que impõe à lex mitior uma 
insuprimível carga de retroatividade virtual e, também, de incidência imediata”. 
O Ministro Celso de Mello referia-se aos institutos da Lei n° 9.099/95 (transação 
penal, suspensão condicional do processo etc.) 
 Nesse mesmo sentido, o STF decidiu que o art. 90-A da Lei n° 9.099/95 (As 
disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar), introduzido pela 
Lei n° 9.839/99, ao vedar a aplicação daqueles institutos despenalizadores à Justiça 
Militar, era irretroativo, só podendo incidir sobre os crimes cometidos após a sua 
entrada em vigor. Entendeu-se que a nova regra tinha caráter processual material. 

   

  Importante ressaltar que as 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e 

Revisão do Ministério Púbico Federal formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, 

que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/2019, e definiram, no Item 

8, a possibilidade do “oferecimento de acordos de não persecução penal no curso 

da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, 

caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo. Nessa 

hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal”. 
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  No entanto, em que pese a possibilidade de celebração de ANPP em 

ações penais em curso, não se verifica, no presente caso concreto, o 

preenchimento dos requisitos legais para o oferecimento do acordo, pelas razões 

a seguir expostas. 

  Com relação aos registros criminais para fins de celebração de 

acordo de não persecução penal, dispõe o art. 28-A, §2°, II, do CPP: 

 
 § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 
(...) 
 II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios 
que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

 

  Nesse sentido, esta 2ª CCR já se manifestou por não ser cabível a 

propositura do acordo quando o investigado for reincidente ou se houver 

elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional que atraia a causa impeditiva prevista no 28-A, § 2º, II, do CPP, como 

nos seguintes casos: 

 
Ação Penal. Acordo de Não Persecução Penal. Consta que o réu foi denunciado pela 
prática, por duas vezes (em concurso material), do crime material de sonegação 
fiscal previsto no art.1º, I, da Lei 8.137/90, para o qual é prevista pena de reclusão 
de 2 a 5 anos e multa. Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a possibilidade de 
celebração de acordo de não persecução penal, o Ministério Público Federal 
entendeu ser inaplicável o benefício em virtude da pena mínima ser igual, e não 
inferior, a 4 anos; ausência de confissão, além do denunciado apresentar maus 
antecedentes. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, 
sustentando a ocorrencia de crime continuado e não material, o que permitiria o 
oferecimento da benesse; que a confissão deve ser observada após o oferecimento 
do acordo; e que dentre os procedimentos penais há diversos onde o acusado foi 
absolvido, sendo os procedimentos penais em curso indiferentes penais. Os autos 
foram remetidos à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível a 
celebração do acordo de não persecução penal. O denunciado ostenta maus 
antecedentes, apresentando ao menos 14 registros de procedimentos penais, 
havendo dentre eles inquérito policial e ações penais ainda em curso, o que 
denota conduta criminal habitual e reiterada. Dessa forma, não se mostra 
aplicável o benefício, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade 
do acordo de não persecução penal. Pelo prosseguimento da ação penal. (Processo 
n° 5007379.06.2020.4.04.7000, Sessão n° 766, de 06/04/2020, unânime). 
 
Incidente de Acordo de Não Persecução Penal. Ação penal proposta em face de 
A.M.M.M pela prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, IV), tendo em vista a 
apreensão de 970 maços de origem estrangeira desprovidos de documentação 
regular para a internalização do produto. O Ministério Público Federal negou-se a 
propor acordo de não persecução penal em favor da denunciada, tendo em vista o 
não cumprimento dos requisitos previstos no §2º, II e III, do art. 28-A do CPP. A 
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defesa limitou-se a requerer o envio dos autos ao órgão revisor, nos termos do art. 
28-A, § 14, do CPP. O acordo de não persecução penal, disciplinado no Código de 
Processo Penal a partir das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, 
configura importante instrumento de justiça criminal consensual. Contudo, a 
celebração do ajuste está condicionada à observância de requisitos legais objetivos 
e subjetivos, conforme previsto no art. 28-A do CPP. No caso, como ressaltou a 
Procuradora oficiante, a denunciada foi beneficiada, em 10/06/2017, com a 
transação penal, pela prática do delito previsto no artigo 307 do CTB, o que impede 
a celebração do acordo nos termos do artigo 28-A, § 2º, III, do CPP. Além disso, a 
denunciada também já foi definitivamente condenada nos autos de ação penal, 
pela prática do crime de contrabando de cigarros, em razão do transporte, em 
20/03/2017, de 760 maços de cigarros contrabandeados com finalidade 
comercial, o que atrai a causa impeditiva prevista no 28-A, § 2º,II, do CPP. Não 
preenchimento dos requisitos legais. Inaplicabilidade do acordo de não 
persecução penal. Insistência na negativa de oferecimento da proposta de acordo 
de não persecução penal e prosseguimento da ação penal. (Processo n° 5017794-
48.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 768, de 27/04/2020, unânime). 
 
Acordo de Não Persecução Penal. Crime previsto no art. 334, inciso III, do Código 
Penal. Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a possibilidade de celebração de 
acordo de não persecução penal, o Ministério Público Federal entendeu ser 
inaplicável o benefício. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 
Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra 
cabível a celebração do acordo de não persecução penal. Conforme apontado pela 
Procuradora da República oficiante, o denunciado ostenta antecedentes 
criminais, registrando condenação pela prática do crime previsto no art. 304, 
c/c art. 297, do Código Penal. Outrossim, observa-se que o denunciado já foi 
investigado pela prática do crime tipificado no art. 334, do Código Penal, em 
procedimento investigatório que foi arquivado em razão da aplicação do princípio da 
insignificância. Dessa forma, constata-se conduta criminal habitual e reiterada 
por parte do denunciado, não se mostrando aplicável o benefício em questão, 
nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não 
persecução penal. (Processo n° 5012170-18.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 
768, de 27/04/2020, unânime). 
 
Acordo de Não Persecução Penal. Crime previsto no art. 334-A, §1º, inciso I, do 
Código Penal. Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a possibilidade de celebração 
de acordo de não persecução penal, o Ministério Público Federal entendeu ser 
inaplicável o benefício. O Magistrado determinou o envio dos autos ao Procurador-
Geral da República, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram 
encaminhados à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível a 
celebração do acordo de não persecução penal. Conforme apontado pelo Procurador 
da República oficiante, o denunciado ostenta antecedentes criminais, 
registrando condenação pela prática do crime previsto no art. 334-A, do Código 
Penal, demonstrando reiteração em crime da mesma natureza. Dessa forma, 
constata-se conduta criminal habitual e reiterada por parte do denunciado, não 
se mostrando aplicável o benefício em questão, nos termos do art. 28-A, § 2º, 
II, do CPP. Cumpre destacar, ademais, que já foi preferida sentença condenatória na 
presente ação penal. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. (Processo 
n° 5015228-60.2019.4.04.7001, Sessão de Revisão n° 768, de 27/04/2020, 
unânime). 
 
Incidente de Acordo de Não Persecução Penal instaurado no âmbito da ação penal 
nº 5056833-62.2014.4.04.7000, na qual se imputou ao denunciado a prática de crime 
contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86). O Ministério Público Federal 
recusou-se a propor o acordo de não persecução penal, "tendo em vista o contido 
nas certidões de antecedentes criminais anexas, que registram cinco condenações 
criminais, sob execução" em determinados autos, "além de vários outros 
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apontamentos. Assim, encontra-se devidamente demonstrada a prática criminosa 
habitual, reiterada e profissional". A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, 
do CPP, e argumentou que "em relação as ações citadas pelo Ministério Público, 
verifica-se que estas se encontram, em sua maioria, em fase recursal, não ocorrendo 
assim o trânsito em julgado e portanto não há que se falar em reincidência". Vieram 
os autos à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível a celebração 
do acordo de não persecução penal, pois há informações de que o réu possui 
condenações anteriores transitadas em julgado em 31/10/18 e 7/6/19. Dessa 
forma, não se mostra aplicável o benefício, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do 
CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Pelo prosseguimento da 
ação penal. (Processo n° 5011113-62.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 768, 
de 27/04/2020, unânime). 
 
Incidente de Acordo de Não Persecução Penal instaurado no âmbito da ação penal 
nº 5073167-98.2019.4.04.7000, na qual se imputou ao denunciado a prática, em 
3/12/18, do crime previsto no art. 334-A, caput e § 1º, I e IV, do CP, o qual prevê pena 
de reclusão de 2 a 5 anos. O Ministério Público Federal recusou-se a propor o acordo 
de não persecução penal, "tendo em vista se tratar de réu reincidente, tendo 
praticado o delito objeto deste processo após o trânsito em julgado da condenação 
sofrida". Destacou que "a extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena 
imposta nos autos referidos se deu em 07/12/2016, conforme decisão anexa, não se 
verificando o transcurso do período depurador constante do art. 64, I, do Código 
Penal". A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, e argumentou 
que "tendo a parte acusada confessado formal e circunstancialmente a prática de 
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 
(quatro) anos tem interesse em um acordo de persecução penal". Vieram os autos à 
2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível a celebração do acordo 
de não persecução penal, pois há informações de que o réu possui condenação 
anterior transitada em julgado em 28/9/09 por tráfico de drogas (4 anos e 2 
meses de reclusão) e de que o juízo executório "declarou extinta a pena 
privativa de liberdade do sentenciado pelo cumprimento" em 7/12/16. Presente, 
nesses termos, a reincidência, pois não decorreu tempo superior a cinco anos 
entre o cumprimento da pena privativa de liberdade por tráfico de drogas e o 
delito de contrabando. Dessa forma, não se mostra aplicável o benefício, nos 
termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução 
penal. Pelo prosseguimento da ação penal. (Processo n° 5010657-
15.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 768, de 27/04/2020, unânime). 

  

  Dessa forma, considerando que no caso em análise a denunciada 

C.L.R. possui outros dois processos criminais em andamento perante a Justiça 

Estadual, respondendo pelos crimes de receptação e furto, praticados, 

respectivamente, em 26/01/2018 e 26/12/2015, assiste razão ao Procurador da 

República oficiante ao não oferecer o acordo de não persecução penal. 

  Ante o exposto, voto pelo prosseguimento da ação penal em relação à 

acusada C.L.R.. 

  Devolvam-se os autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção 

das providências cabíveis, com nossas homenagens. 

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica. 
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