
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª Câmara de Coordenação e Revisão

VOTO Nº 4347/2018
PROCEDIMENTO Nº 0003245-51.2018.4.03.6181
ORIGEM: JUÍZO DA 10ª VARA FEDERAL CRIMINAL  ESPEC. DE SÃO PAULO/SP
PROCURADOR OFICIANTE: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS
RELATOR: CLAUDIO DUTRA FONTELLA

MATÉRIA: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de comunicação da
Comissão  de  Valores  Mobiliários  -  CVM,  noticiando  a  instauração  de  processo
administrativo sancionador, no âmbito de sua competência, em razão da existência de
indícios do cometimento do crime tipificado no art. 27-D da Lei n. 6.385/76, consistente
no uso indevido de informação privilegiada, por parte dos representantes de sociedade
empresária no que diz respeito à negociação de ações da empresa  no mercado  de
capitais. Celebração de acordo de não-persecução penal, nos termos da Resolução nº
181/2017  do  CNMP.  Compromisso  dos investigados nas  seguintes  condições: (1)
pagamento de prestação pecuniária, cada um, no montante de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), equivalente ao  dobro do valor do ganho potencial com a operação, à entidade
pública ou de interesse social dentre as cadastradas na Subseção Judiciária Federal de
São Paulo/SP (trata-se de pena proporcional, visto que, casa haja condenação, a pena
de multa será de três vezes o valor da vantagem ilícita obtida na forma do art. 27-D da
Lei 635/76); (2) compromisso de respeitar o art. 13, §4º, da Instrução CVM n. 358/02 em
futuras transações, sob pena de retomada da persecução penal se não estiver prescrita
pela pena mínima (três anos); (3) apresentação de certidões negativas de antecedentes
criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual, a comprovar que não incorrem em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 76, §2º, da Lei n. 9.099/1995. Homologação
requerida ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal Especializada de São Paulo/SP, que
entendeu  “(...)  em razão da inconstitucionalidade do artigo 18 da Resolução CNMP
181/2017, por violação aos princípios da legalidade, da obrigatoriedade da ação penal e
invasão de competência legislativa da União, imperioso o indeferimento do pedido de
homologação formulado pelo MPF”. 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.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª Câmara de Coordenação e Revisão

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.

Devolvam-se  os  autos  ao  Procurador  da  República  oficiante  para
cumprimento, cientificando-se o Juízo de origem, com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 04 de julho de 2018.

Claudio Dutra Fontella
Procurador Regional da República
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