
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DE PETRÓPOLIS/RJ.

Processo nº 
Beneficiários: 

01-. O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  presentado  pela

Procuradora  da  República  que  ora  subscreve,  vem  à  presença  de  Vossa  Excelência,

apresentar,  nos  termos do que estabelece o § 4º,  in  fine,  do artigo 18 da Resolução nº

181/2017  do  CNMP,  o  Acordo  de  Não  Persecução  Penal  anexo,  firmado  por

XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX, a fim de ser homologado por este Juízo, tendo

em vista o atendimento, pelos beneficiários,  de todos os requisitos previstos no referido

artigo 18, caput, da Resolução mencionada. 

02-. Conforme já destacou precedente oriundo da Justiça Federal,

nos  autos  do processo  nº  5001210-63.2018.4.02.5113/RJ,  “O acordo  de  não  persecução

penal foi instrumento concebido para o âmbito inquisitorial, a ser oferecido de acordo com a

discricionariedade regrada do órgão ministerial e como mecanismo de evitar a propositura

da ação penal”. 

03-. A Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na

Circular  COGER  nº  8721150,  no  dia  5  de  setembro  de  2019,  recomendou  a  todos  os

magistrados  a  aplicação  da  Resolução  nº  181/2017  do  CNMP “principalmente  neste
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momento,  em  que  se  faz  premente  a  utilização  de  métodos  alternativos  de  solução  de

conflitos e a otimização dos recursos públicos”. 

 

04-. Cumpre  observar  que  a  atividade  criminosa  consistiu  em

manter  em  cativeiro,  no  interior  de  unidade  de  conservação,  3  (três)  aves  da  espécie

Sporophila  frontalis  (Pixoxó),  a  qual  é  ameaçada de extinção.  Trata-se,  portanto,  de fato

subsumido ao tipo penal  previsto no artigo 29,  §1º,  inciso III  e §4º,  incisos  I  e  V da Lei

9.605/1998, na forma do artigo 70 do Código Penal, o que elevaria a pena máxima cominada

em abstrato para um patamar superior a dois anos.

05-. No caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva ocorreria

somente em 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, IV do Código Penal, tendo em vista não

ser aplicável à hipótese o que dispõe o artigo 115 do referido diploma legal.

06-. Considerando-se,  ainda,  que  os  fatos  remontam  a  data  de

04.07.2017, a prescrição da pretensão punitiva somente ocorreria em 04.07.2025, ou seja,

em 8 (oito) anos a partir da data dos fatos delituosos.

07-. Destaque-se  a  impossibilidade  de  oferecimento de  transação

penal no caso concreto, tendo em vista que, além do aumento da pena por se tratarem de

pássaros em extinção e a ação ter sido praticada dentro de Unidade de Conservação, aplica-

se o aumento decorrente do crime formal (artigo 70 do Código Penal), já que a atividade

criminosa única (manter em cativeiro) atingiu 3 (três) aves. Desta forma, a pena culminada

ultrapassaria  2 (dois)  anos,  saindo da regra dos crimes de menor potencial  ofensivo (Lei

9.099/1995)  e,  consequentemente,  respeitado  o  limite  do  artigo  18,  §1º,  inciso  I,  da

Resolução nº 181/2017 do CNMP.

08-. Diante  do  acima  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

pugna  pela  HOMOLOGAÇÃO do  presente  Acordo  de  Não  Persecução  Penal,  com  a

Avenida Dom Pedro I, nº 275 – Centro – Petrópolis – RJ
CEP: 2  5610-020   - Tel /Fax: (24) 2220-9250

2/3

mailto:prmcit@pres.mpf.gov.br
mailto:prmcit@pres.mpf.gov.br
mailto:prmcit@pres.mpf.gov.br


  

consequente  suspensão  do  presente  feito  e  envio  dos  autos  ao  MPF  para  sua

implementação, nos termos do § 5º do artigo 18 da Resolução nº 181/2017 do CNMP.

Petrópolis, 06 de setembro de 2019.
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