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INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME 
TRIBUTÁRIO. MPF: ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM CONDUTA CRIMINAL 
HABITUAL, REITERADA OU PROFISSIONAL. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO 
DO ART. 28-A DO CPP PELO JUÍZO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO 
OFERECIMENTO DO ACORDO. 
1. Trata-se de Ação Penal proposta em face de dois investigados pela prática do crime 
descrito no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71 do CP. 
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 apenas em relação 
a um dos acusados, “uma vez que ele possui diversos registros criminais, conforme 
Eventos 218.4, 218.6 e 224.1, com destaque às condenações, com trânsito em julgado, 
nos autos nº 5028790-47.2016.4.04.7000 e 5033731-74.2015.4.04.7000”. 
4. A parte interpôs recurso contra a manifestação do MPF, aduzindo que “o próprio 
Ministério Público Federal optou por oferecer diversas denúncias para o processamento 
de um único crime, que supostamente aconteceu de maneira continuada (Art. 71 do CP). 
Agora, a próprio Ministério Público Federal, usa-se de sua própria conduta 
(desmembramento das ações penais por comodidade) para justificar o 
não oferecimento da benesse, alegando que ‘existem vários registros’.” 
5. O Juízo Federal encaminhou os autos à 2ª CCR para análise, com fundamento no art. 
28-A, § 14, do CPP. 
6. Conforme informações constantes dos autos, verifica-se que o ora acusado teria 
participado da elaboração de várias declarações falsas apresentadas à Receita Federal, 
referentes a alguns contribuintes. Desse forma, não há que se falar em continuidade 
delitiva, posto que envolve contribuintes distintos e declarações apresentadas em 
momentos diversos. 
7. Assim, no presente caso, os elementos de informação indicam conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, o que afasta a possibilidade de oferecimento do acordo 
de não persecução penal, conforme art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP. 
 

INADMISSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO ACORDO 
 

  Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do oferecimento do acordo de 
não persecução penal, tendo em vista a existência de elementos que indicam conduta 
criminal habitual, reiterada ou profissional. 
  Remetam-se os autos à origem, para prosseguimento na persecução 
penal, com nossas homenagens. 
   

  Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica. 
 

Rogério José Bento Soares do Nascimento 
Procurador Regional da República 

Suplente – 2ª CCR/MPF 
/VD. 


