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MATÉRIA: Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime
de contrabando de cigarros, tipificado no artigo 334-A, parágrafo 1.º, inciso IV, do Código
Penal. Celebração  de  acordo  de  não-persecução  penal,  nos  termos  da  Resolução  nº
181/2017 do CNMP. Compromisso da investigada a cumprir  as seguintes condições: a)
comunicar  ao  Ministério  Público  Federal  eventual  mudança  de  endereço,  número  de
telefone e  e-mail,  durante o período de cumprimento do acordo;  b)  prestar  serviço à
comunidade ou a entidades públicas, buscando o departamento de promoção social ou
congênere de seu município para que lá seja feito o encaminhamento a local próprio
para o cumprimento do acordo, ficando a seu cargo trazer os comprovantes mensais do
serviço prestado, cuja carga semanal mínima será de sete horas, podendo ser cumprido
aos finais  de semana,  facultada a execução dessas atividades no período de quatro
meses, desde que a carga horária total cumprida seja de duzentas e quarenta horas); c)
o  pagamento  de  prestação  pecuniária  no  valor  de  dois  salários  mínimos,  cujo
adimplemento será feito em até dezesseis parcelas mensais diretamente na conta bancária
da instituição [...], ficando a cargo da investigada a comprovação do pagamento, vedado o
depósito em terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos). Homologação requerida ao
Juízo Federal, que  entendeu  que  “ainda que haja previsão de submissão ao exame do
Judiciário,  essa  previsão  se  dá  em  normatização  com  alcance  restrito  ao  Ministério
Público,  afastando-se, portanto,  a necessidade de manifestação deste Juízo quanto ao
acordo celebrado.” Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da
LC  nº  75/93.  Reconhecimento  da  constitucionalidade  formal  de  atos  normativos  em
condições análogas pelo Supremo Tribunal Federal. Busca de solução institucional para
direcionar  a  persecução  penal  em  juízo  para  crimes  efetivamente  mais  graves.
Determinação contida na ADPF nº 347 MC. Hipótese de regulamentação e aplicação direta
de dispositivos constitucionais intrinsecamente relacionados com a atuação do Ministério
Público, inserindo-se, pois, a Resolução nº 181/2017, no âmbito da competência do CNMP.
CF,  art.  130-A,  §  2º,  incs.  I  e  II.  Constitucionalidade  do  ato  normativo.  Adesão  aos
fundamentos  expostos  no Voto  nº  2958/2018,  proferido nos autos do Procedimento nº
2017.50.01.501767-5, Rel. Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino de Castro e
Costa  Neto,  714ª  Sessão  de  Revisão,  de  07/05/2018,  unânime.  Homologação  da
implementação do acordo de não-persecução penal,  em analogia ao expresso na parte
final do art. 28 do CPP. Devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para
adoção das providências cabíveis.

HOMOLOGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO
DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL

A 2ª  Câmara  de Coordenação  e Revisão  do Ministério  Público  Federal,
atenta  ao que consta  dos autos,  HOMOLOGA A IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO-PERSECUÇÃO PENAL, em analogia ao expresso na parte final do art. 28 do CPP.
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Devolvam-se os autos ao Procurador da República oficiante para adoção
das providências cabíveis, cientificando-se o Juízo de origem, com as homenagens de
estilo.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2018.

Claudio Dutra Fontella
Procurador Regional da República
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