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INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME 
DESCRITO NO ART. 1°, VI, DA LEI N° 9.613/98. RECUSA DA PROCURADORA 
OFICIANTE EM OFERECER O ACORDO, VISTO QUE JÁ HOUVE O RECEBIMENTO 
DA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP PELO 
JUÍZO FEDERAL. POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO ACORDO NO CURSO 
DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR’s. 
NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 28-A 
DO CPP. 
1. Trata-se de Ação Penal proposta em face dos investigados pela prática do delito 
previsto no art. 1º, VI, da Lei nº 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal. 
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 aos acusados por 
entender, em síntese, que os autores do fato não se encontram mais na situação de 
investigados, mas sim de denunciados. Alegou que “o recebimento da denúncia 
representa um marco intransponível para o oferecimento do acordo de não persecução 
penal”. 
4. A defesa 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. 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 n° 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. Nesse sentido, precedente recente deste Colegiado: 0058306-70.2012.4.02.5101, 
Sessão de Revisão nº 768, de 27/04/2020, unânime. 
7. Dessa forma, tendo em vista a admissibilidade, em tese, do acordo de não persecução 
penal no curso da ação penal, necessário o retorno dos autos à origem e 
encaminhamento à Procuradora da República oficiante para consideração do 
entendimento firmado pelas Câmaras, bem como análise dos requisitos para a 
propositura do acordo no caso concreto. 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. 
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  Ante o exposto, tendo em vista a admissibilidade, em tese, do acordo de 
não persecução penal no curso da ação penal, voto pelo retorno dos autos à origem e 
encaminhamento à Procuradora da República oficiante para consideração do 
entendimento firmado pelas Câmaras, bem como análise dos requisitos para a 
propositura do acordo no caso concreto. 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. 
 
 
  Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica. 
 
 
 

Rogério José Bento Soares do Nascimento 
Procurador Regional da República 
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