
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Minas Gerais

Inquérito policial nº 0835/2017

Proposta de acordo de não-persecução penal

Trata-se  de  inquérito  policial  relatado  (fls.  53/54),  no  dia  20/04/2018,

distribuído ao signatário, em 01/06/2018, no exercício da substituição do 5º Ofício

Criminal,  em  que  foi  investigado  GERALDO  DOS  ANJOS  NUNES1 por

desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação.

Consta dos autos que, no dia 06 de outubro de 2016, agentes de fiscalização

da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) constataram o desenvolvimento

de atividade clandestina de telecomunicações no endereço residencial do investigado,

que explorava radiodifusão sonora em frequência modulada sem autorização, por meio

da  RÁDIO  LIDERANÇA FM  94,5  MHz com  produto  não  homologado  e  que

utilizava o espectro radioelétrico com 30,1 Watts (Transmissor FM nº 07105120176),

que foi apreendido e lacrado, conforme Auto de Infração e Termo de Fiscalização (nº

0001MG20160107) de fls.  04/07,  Relatório Fotográfico de fls.  08/09,  Relatório de

Fiscalização de fls. 11/15 e áudio da programação gravado no CD-R apreendido às fls.

16/17 (Auto de Apreensão nº 609/2017).

O investigado GERALDO,  que acompanhou pessoalmente  a  fiscalização e

assinou o Auto de Infração e o Termo de Fiscalização, foi interrogado em sede policial,

acompanhado por seu advogado (cf. procuração e identidade de fls. 37 e 39), quando

confessou ter desenvolvido atividade clandestina de telecomunicações na condição de

proprietário e administrador da RÁDIO LIDERANÇA FM, afirmando desconhecer a

ilicitude de tal  prática,  que seria  justificada “ajudar  as  pessoas” com programação

1 Brasileiro, casado, aposentado, nascido aos 27/08/1962, em Itambacuri/MG, filho de Antônio Nunes Neto e 
Santa Ramos, portador da CI nº MG-1.701.807 e do CPF n° 248.039.446-87, residente na Rua Maria José 
dos Santos, n° 29, bairro Guanabara, CEP 32665-698, em Betim/MG, tel. celular (31) 9843-5042, com 
domicílio comercial na Rua José Rodrigues da Costa, nº 110, mesmo bairro (cf. declaração e RG de fls. 
38/39).
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“musical e cultural, apenas”, conforme Termo de Declarações de fl. 38.

A análise  do  áudio  da  programação  feita  pelo  agente  de  Polícia  Federal

confirmou  “conteúdo  exclusivamente  musical,  não  havendo  locução,  vinhetas

comerciais, religiosas”, nos termos da Informação nº 2626/2017-SR/PF/MG de fl. 43.

A ANATEL informou que foi aplicada ao investigado a sanção de  multa no

valor de R$ 2.152,87 que, em virtude do recurso interposto pelo mesmo (fls. 40/42), o

processo administrativo foi encaminhado à instância superior, conforme ofício de fl.

48 e mídia de fl. 49.

Ainda  que  o  investigado  tenha  alegado  desconhecer  a  lei,  referido

desconhecimento é inescusável (art. 21 do Código Penal) e a estrutura profissional da

rádio clandestina, conforme fotos de fls. 08-v e 09, indicam que GERALDO possuía

conhecimentos técnicos suficientes para ter plena consciência da proibição legal de sua

atividade clandestina.

Se  não  bastasse  isso,  o  fato  de  supostamente  transmitir  apenas  conteúdo

cultural e musical não torna atípica a conduta praticada, pois as elementares do crime

se restringem ao desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, sem

descrição ou exclusão de qualquer conteúdo dessas atividades. Ademais, o ilícito penal

se trata de “crime formal, de perigo abstrato, o que torna irrelevante a ocorrência

de  dano  concreto  causado  pela  conduta  do  agente”  (STJ,  AgRg  no  REsp

1555104/PE, 6ª Turma, j. 22/03/2018).

Assim  agindo,  o  investigado,  mediante  vontade  livre  e  consciente,

desenvolveu  clandestinamente  atividades  de  telecomunicação  e  sua  conduta  se

subsume ao delito capitulado no artigo 183,  da Lei nº  9.472/97,  o que ensejaria a

proposta da ação penal pública.
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Não obstante, o caso concreto atende, com perfeição, aos requisitos do artigo

18 da Resolução CNMP nº 181, de 07/08/2017, para ser formulado ao investigado

acordo de não persecução penal, pois:

a) a pena mínima é inferior a 4 anos;

b) o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa;

c) o investigado confessou formal e circunstanciadamente a sua prática;

d) não é cabível transação penal;

e) o dano mensurado pela multa aplicada é inferior a 20 salários-mínimos;

f) não há informações de condenação ou transação penal nos últimos 5 anos;

g) não há risco de prescrição durante o cumprimento do acordo;

h) o crime não é hediondo ou equiparado ou caso de violência doméstica; e

f) a celebração do acordo atende ao que seja necessário e suficiente para a

reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto,  notifique-se o investigado, na pessoa de seu advogado (fl.

39), com cópia do presente despacho, preferencialmente por correio eletrônico (fl. 37),

para que se manifeste, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do recebimento, sobre a

possibilidade de serem iniciadas as tratativas para um acordo de não persecução penal,

em data a ser ajustada conjuntamente, com as seguintes condições:

a) reparação do dano: pagamento da multa cominada pela ANATEL (art. 18,

inc. I, da Res. CNMP 181/17);

b) renúncia voluntária aos equipamentos utilizados na prática do crime (art.

18, inc. II, da Res. CNMP 181/17); e

c) prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, a entidade pública

ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público (art. 18, inc. IV, da Res.

CNMP 181/17).

Ausentes as folhas de antecedentes criminais no presente inquérito policial,

das  searas  federal  e  estadual,  o  início  das  tratativas  somente  será  possível  se  o
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investigado não tiver sido condenado ou beneficiado por transação penal, nos últimos

5 anos (art. 18, § 1º, inc. III, da Res. CNMP 181/17). Para tanto, formule-se pesquisa

nos bancos de dados, via SPEA.

Acautelem-se os autos em Secretaria, por 15 dias.

Belo Horizonte, 07 de junho de 2018.

assinado digitalmente

PATRICK SALGADO MARTINS

Procurador da República2

2 Em substituição no 5º Ofício do Núcleo Criminal.
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