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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

lê Vara Federal de Assis com Juizado Especial Federal Adjunto

Processo n' 0000216-91.2018.403.6116

DECISÃO

Cuida-se de requerimento do Ministério Pt.lblico

Federal para realização de audiência para eventual homologação de
acordo de não persecução penal com DANIELLY TOTTI GOMOS.

Ampara-se o Ministério Público Federal na
Resolução CNMP n' 181/2017, invocando, ainda, os preceitos da
justiça restaurativa.

No presente caso, DANIELLY foi presa em
flagrante pelo crime do art. 289 do Código Penal e foi libertada

provisoriamente, mediante fiança, não chegando a ser realizada a
audiência de custódia

E o relatório

Decido

No presente caso, DANIELLY, de vinte anos de

idade, está sendo investigada pelo crime de posse e de por em
circulação moeda falsa

O crime de moeda falsa, ]itevisto no art. 289 do
Código Penal, tem pena de reclusão de três a doze anos, e multa.

Estabelece o art. 18 da Resolução CNMP n'
181/2017:

Art. ]8. JVão sendo o caso cíe arquíuamenfo, o

Mtttistério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução

pp"al quando, comtnaclfl pena mínima irtferbr a 4 fquatro} anos e o crirT\e

rido /or cometido com ufoZêncía otz grade ameaça a pessoa, o {n?esfígada
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fizer confessado /arma! e círcunsfancíadamente a sua prática, medíanfe

as sega/antes condições, c!@sfadas cumuZatÍua ou aZtematíuamenle:

(Redução dada pela Resolução n' 183, de 24 dejaiteiro de 2018)
/ -- reparar o dano ou restituir a coisa à pítíma,

saldo impossibilidade de .fàzê-to;
17 renunciar poluntarfamenta a bens e direitos,

indicados pelo Ministério Público como irLstrumentos, produto ou prouelto

do come;

.l# -- .presílar seruíço ã comunidade ou a

entidades públicas porpeNocio correspondente à parta mínima cominac7a

ao delito, diminuída de um a dois berços, em !cear a ser indicado pelo
.Aãn,ístéHo .Público;

IV- pagar prestação pecuniáha, a ser estipulada
nos termos cío art. 45 do Código Penal, a enficíade pública ou cZe interesse

social a ser indicada pelo ]14íntsférío Público, defendo a prestação ser
destinada pr(€6erencíaZmente àquelas entidades que tenham como ./iznÇ:ào

protegem bens jurídicos iguais ou semelhctntes aos aparentemente lesados
pelo delito;

y - cumprir outra concííçdo estlpuZacía pé ro

MlnístéHo Público, desde que proporcíonaZ e cornpatíuet com a írtFração

penal aparentar?terLte /i?'atícacla.

O acordo de não persecução penal tem tido a
sua legalidade contestada por alguns

Entretanto, é mister ressaltar que, de certa
forma, tal acordo vai ao encontro dos preceitos de uma ./ustiça
restauratitm, sem a instauração de um processo penal qlie,
amÍúcZe, tem deZetédos ilFeitos na üda de alguém que, conquanto
possa realmente ter cometido um delito, ainda é passíuieZ de
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consctenttzação ruma real)onsabíZízaçâo no âl?tbíto pessoal e
sub#etttlo, não uilta punÍçãoJ e consequente reintegração social
(e$etiua).

Para ilustrar o raciocínio transcrevo trecho de

uni conhecido teórico da justiça restaurativa, Howard Zehr

"0 sistema de justiça penal se
preocupa com responsabilizar os
ofensores, mas isto signiHlca garantir
que recebam a punição que merecem.
O processo dificilmente estimula o
ofensor a compreender as
consequências de seus ates ou
desenvolver empatia em relação à
vítima. Pelo contrário, o jogo
adversarial exige que o ofensor
defenda os próprios interesses. Q
ofensor é desestimulado a
r9çQnhecer sua responsabilidade e
!91B poucas oportunidades de a
de modo responsável
concretamente.
As estratégias neutralizadoras
estereótipos e racionalizações que os
ofensores adoram para se
distanciarem das pessoas que
agrediram -- nunca são contestadas
Assim, infelizmente o senso de
alienação social do ofensor só
aumenta ao passar pelo processo
penal e pela experiência prisional. Por
vários motivos esse processo tende a
desestimular a responsabilidade e
empatia por parte do ofensor.
A Justiça Restaurativa tem promovido
a conscientização sobre os limites e
subprodutos negativos da punição.
Mais do que isto, vem sustentando
ue a punição não,. constitui real
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responsabilização. A verdadçjlê
responsabilidade consiste ç@ Q!!!ê!
de frente para os ates aue
praticamos, significa estilBglêt. 9

ofensor a compreender o impacto
de seu comoortamento,.os danos
ue causou - e stá-l0 4 4dQtg:!.

medidas Dará corrigir tudo o que lbr
Qg$@gL" l Justiça restauratiua.

Tradução: Ténia Van Acker. São
Paulo: Palas Athena, 2012, p. 27,
negritamos e sublinhamosl.

le Va ra Fed

A ideia de se autoconscientizar dos males

causados pela própria conduta lou de se autorresponsabilizar) já era
conhecida de Dostoiévski, quando atribuiu à sua personagem religiosa,
o startetz Zossima, a visão de que haveria um único castigo, real e
verdadeiro: "

atemoriza e aoazigua, que consiste. g
róprla consciência". (Os irmãos J(aramázou, Tradução, posfácio e

notas de Paulo Bezerra. 3. ed. São Paulo: Ed. 34, 2013, p. IC)2,

negritamos e sublinhámos).

Em resumo, o cerne da visão restaurativa
encontra-se no fato de que, no processo judicial comum,
frequentemente a principal preocupação do acusado é a de evitar
ou diminuir a sua punição, sem real conscientização do mal
praticado. A justiça restaurativa, de outro lado, visa mudar o foco
da punição para a efetiva conscientização do autor dos fatos,
fazendo com que e]ç vo]untariamente se empenhe em restaurar a
situação anterior à inflação cometida (ou prática restaurativa
similarl, buscando evitar uma possível reiteração delitiva.
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A propósito, se o Ministério Público baseia o seu

pedido de homologação de eventual acordo de não persecução penal em

resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, não se pode
olvidar que o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da
Resolução n' 225, de 31/05/2016, por sua vez dispôs sobre a Política
Nacional de Justiça Restaurativa.

Transcrevo, por oportuno, o art. I' da citada
resolução do CNJ (negritamos e sublinhamosl :

AÜ. .Z'. .A Justiça Restaurceíiua cor sfítuí-se como

um conjunto ordenacío e sistémico cíe princÜ)íos, métodos, técnicas e
aíluídades própHas, que pisa à conscfenfízação sobre os /amores

relacionais, institucionais e sociais motim;odores de cor:;Fitos e violência, e
por meio cZo qual os conflitos que geram çtano, concreto ou abstrato,
são solucionados de modo estruturado na seguinte jbrma:

/-- .g.Becessár'ía a par'tícínacão do oÉensor. e.
, bem como, das suas /amíZÍas e dos demais

ení/olz;!caos no /ato darzoso, com a presença tios rzpresentanfes cla

contunidade direta ou indiretamente atingida pelo bata e de um ou mais
faciiitadores restauratiuos,

17 -- as práticas resfauratíuczs serão coordenadas
por $acilitadores restauratiuos capacitactos em técnicas autocomposÍtiucts

e consensuais de solução de contitos próprias da Justiça Restauratit;a,

podendo ser servidor do tribunal, agente público, uoluntáHo ou indicado
por entidades parceiras;

111 - as práticas restauratiuas terão como foco a
satisfação das necessidades de todos os enuoluidos, a responsabiítzctção
atiça daqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a
ocos'êncla do /afo darzoso e o empoderame7zto da comunidade,
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destacando a necessidade da reparação do dano e da recomposição do

tecido social rompido J)elo con8ito e as suas implicações para o jüturo.
$ 1' Para efeitos desta Resolução, considera-se:
1 - Pratica Restauratiua: forma diferenciada de

frafar as situações cítacías no capot e incisos deste arffgo;
11 - Procedimen.to Restauratioo: cor\jun,to de

atíuídades e etapas a serem promouídas oZ#etíuando a corrtposíção das
situações a que se rqnere o capot deste amigo;

117 Caso; quaisquer clãs slfuações eZencacías rlo

capot deste artigo, apresentadas para solução por intemlédio de prâtic(u
restauratíuas;

ly - Sessão RestauratÍpa: focío e qualquer

encontro, incZusíue os preparatórios ou de acor7zparLhamento, entre as
pessoas diretamerLfe ertuoluídas nos /alas a que se refere o capuz deste
artigo;

y -- Ert$oque Restaurafíuo: abordagem

deferencíada das situações cíescrífas no capuz deste adígo, ou dos
contextos a aias reZacíonacíos, corrzpreencZendo os seguintes elementos:

aJ parficípação dos enuoluídos, das jamíiías e

ÓJ atenção âs necessídacíes Zegífimas da uítimct e

c} reparação dos danos softüios;

d; corrtpartfíhamento cíe responsabíZídacíes e
obrigações entre ofertsor, vítima, famílias e comunidade para superação
das causas e consequências do ocorHdo
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g 2' .A aplicação cle nrocedímento
!gglgBIB!!!!g pocZe ocorrer de Forma alternatízm ou' concorrente

deuertdo suas ínzpZicações ser
corzsíderadas, caso a caso, à Zuz do corresporLdente sistema processual e
objetiuando sempre as rriethores soluções para cls pares enuoluidas e a
corltunldade

C)portuna a transcrição do dispositivo, pois é
controvertida a possibilidade de aplicação da Justiça Restaurativa no
âmbito da Justiça Federal, sendo que alguns argumentam
contrariamente à tal possibilidade pelo fato de, amiúde, a vítima, nos
crimes federais, ser o Estado, ou seja, um ente abstrato.

Pois a Resolução do CNJ afasta esse
argumento, na medida em que prevê a possibilidade de resolução,
pelo procedimento restaurativo, do conflito com "dano abstrato" e
também quando menciona a participação da vítima, "Quando
houver"

E o caso do crime objeto dos presentes autos. A
moeda falsa, por vezes, causa dano abstrato à circulação da moeda
nacional. No caso, o comerciante que vendeu as duas cervejas percebeu

a falsidade da cédula (f1. 071.
Noto, outrossim, que tal como ocorre com a

Resolução do CNJ que trata das audiências de custódia, a
Resolução n' 225 do CNJ baseia-se nas resoluções 1999/26,
2000/14 e 2002/12 da Organização das Nações Unidas tomu) e no
dilecto de acesso à justiça kart. 5', inc. XXXV, {la Constituição) por
intermédio de meios consensuais e voluntários, mais adequados à
pacinícação da justiça
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De outro lado, a justiça restaurativa, consoante

o dispositivo retro citado, pode ocorrer de forma alternativa ao
processo judicial, o que vai ao encontro do acordo de não persecução
penal pretendido pelo Ministério Público Federal nestes autos.

Cumpre mencionar, ainda, que os preserltes

fatos não se enquadram nas hipóteses de impedimento previstas no g I'
do art. 28 da Resolução CNMP n' 181/2017.

Existe, ademais, uma outra hipótese de
convergência entre ambas as resoluções, quando se analisa o seguinte e
controvertido dispositivo da citada resolução do CNMP

$ 2' A corlÕnsão detalhada dos /alas e as

tratatíuas do acordo serão regístrados .pelos rn,aios ou recursos de
gradação audíouísuaZ, destinados a obter maior .pdeíidade das
írt$omzações, e o inuestígado deve estar ser7zpre acompanhado de seu
defensor.

Alguns combatem a ideia de conHlssão sem llm
processo judicial, o que seria uma versão brasileira do instituto da pICa
bargaíníng do processo judicial norte-americano.

Contudo, entendo que essa "conüíssão" deve
ser lida em consonância com o disposto no art. 2', S lo, da
Resolução n' 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça
jnegritamos e sublinhámos):

.Ad. 2' São

Bçltaurattua: a ccj.responsabilidade, a reparação caos danos, o
atendimento às rzecessldades de todos os enpoluldos, a {rt6omtaZidade, a
uoZunfaHedacíe, a ílnpardaZícZade, a pardcípação, o empoderamento, a

consensuaZidade, a cor!/idencÍalidade, a celericíade e a urbanicíade.
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g ]' Para que o conflito se/a tr'abaZhado no
al'tes

gBlg co /icZenc aZ tncomuntcáteZ

coítfZÍto ao processo/udíctaZ.

Pois bem, no caso em apreço, verifico, pela
leitura do interrogatório da investigada, perante a autoridade policial,
que ela confessou o delito naquela oportunidade.

Ora, a confissão no âmbito do acordo de não
persecução penal e da Justiça Restaurativa não pode ter qualquer
validade em qualquer eventual e futuro processo judicial.

De fato, o objetivo, neste momento, é
unicamente a conscientização do autor do fato e a efetivação de
uma justiça restaurativa, que, ao mesmo tempo, satisfaça os
interesses da vítima e evite uma possível reiteração delitiva
tmediante a aludida conscientização do ofensol'). Não se pretende
aqui uma punição que aliena socialmente o ofensor. O objetivo é o
de que ele próprio compreenda e se responsabilize pelas
consequências de seus atos, o que certamente contribuirá para que
evite pratica-los novamente.

Assim, essa "confissão", tal como a que ocorre
pel'ante a autoridade policial, nunca poderá ser utilizada em eventual
processo penal judicial, caso não prospere o procedimento restaurativo

Por fim, considero, ainda, que o acordo de não
persecução penal, previsto na Resolução CNMP n' 181/2017, deve
observar os parâmetros do art. 2', g 2o, da Resolução n' 225/2016 do
Conselho Nacional de Justiça (negritamos e sublinhámos):
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5 5' O acordo decorrente do procedÍmellto

restauratiuo deve ser JormuZado a partir da
d,
loZuB

B'
Enntm, diante do exposto, e considerando a

possibilidade de convergência do acordo de não persecução penal,
previsto na Resolução, CNMP n' 181/2017, cora a previsão de justiça
restaurativa, prevista na Resolução n' 225/201 6 do Conselho Nacional

de Justiça, e considerando, ainda, que, no presente caso, também não
houve audiência de custódia(diante da libertação da investigada),

dentro o requerimento ministerial e designo audiência para propositura
e eventual homologação de acordo de não persecução penal para o dia
06 de novembro de 2018, às 14 horas.

Noti6lque-se Danielly Totti Gomes para
comparecimento neste Juízo, desde já cabendo a observação de que sua

participação na audiência deve se dar de forma voluntária, conforme os

preceitos da justiça restaurativa
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