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INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME 
DESCRITO NO ART. 19 DA LEI 7.492/86. MPF: ELEMENTOS PROBATÓRIOS 
INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU PROFISSIONAL. 
RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP PELO JUÍZO FEDERAL. 
POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO ACORDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE 
DAS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 28-A DO CPP. 
1. Trata-se de Ação Penal proposta em face de investigado pela prática do crime descrito 
no art. 19 da Lei nº 7.492/1986. 
2. Em momento posterior ao 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. 
3. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo ao acusado, uma 
vez que há nos autos elementos que indicam conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional, visto que “o réu já foi denunciado no âmbito da ação de nº 5009365-
14.2019.4.04.7005, pela prática do delito previsto no art. 334-A, § 1º, inciso I, do Código 
Penal c/c com o art. 3º, do Decreto-Lei nº 399/68 e art. 334, § 1º, IV do Código Penal”. 
4. A parte interpôs recurso contra a manifestação do MPF e, após, o Juízo Federal 
encaminhou os autos à 2ª CCR para análise, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 
5. Conforme informações constantes dos autos, não se observa reiteração na mesma 
conduta delitiva. O processo nº 5009365-14.2019.4.04.7005 apura os crimes de 
contrabando e descaminho, no qual ainda não houve condenação. Assim, não se verifica 
reincidência ou conduta criminal habitual, reiterada ou profissional em relação ao delito 
ora em análise (art. 19 da Lei nº 7.492/1986). 
6. Admissibilidade, em tese, do acordo de não persecução penal. 
7. Retorno dos autos à origem e encaminhamento à Procuradora da República oficiante 
para análise dos demais requisitos para a propositura do acordo. Havendo discordância, 
faculta-se à Procuradora oficiante que, com fundamento em sua independência 
funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao feito, sendo 
importante que se observem regras que permitam a distribuição compensatória entre 
esse(s) processo(s) e aqueles para novos acordos. 
 
 

POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO ACORDO 
 
 

  Ante o exposto, tendo em vista a admissibilidade, em tese, do acordo de 
não persecução penal, voto pelo retorno dos autos à origem e encaminhamento à 
Procuradora da República oficiante para análise dos demais requisitos para a propositura 
do acordo. Havendo discordância, faculta-se à Procuradora oficiante que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro 
para dar continuidade ao feito, sendo importante que se observem regras que permitam 
a distribuição compensatória entre esse(s) processo(s) e aqueles para novos acordos. 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
2ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

 

MPF 

FLS.______ 

2ª CCR 

 
 
 
  Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica. 
 
 
 

Rogério José Bento Soares do Nascimento 
Procurador Regional da República 

Suplente – 2ª CCR/MPF 
 

/VD. 


