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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO - CRIMINAL

ATA DA OCTINGENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2021

Aos quinze dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um,  ocorreu sessão extraordinária
eletrônica da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, convocada e presidida pelo Coordenador Dr.
Carlos Frederico Santos, realizada conforme o art. 15 do Regimento Interno da 2ª CCR. 

Ausente justificadamente por motivo de férias o titular do 3º Ofício, Dr. Francisco de Assis Vieira
Sanseverino, foi substituído pelo suplente, o Dr. Paulo Eduardo Bueno. 

Participaram da sessão a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício; e o Dr.
Paulo Eduardo Bueno, membro suplente do 3º Ofício. Na ocasião, foram deliberados os seguintes
procedimentos:

Relator: Dr. Carlos Frederico Santos

Nos processos de relatoria do Dr. Carlos Frederico Santos participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, titular do 2º Ofício; e o Dr. Paulo Eduardo Bueno, membro suplente do 3º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF/PR/GUAI-5002528-
67.2020.4.04.7017-JURI - Eletrônico 

Voto: 3141/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: RÉU  PRESO.  AÇÃO  PENAL.  CRIME  DOLOSO  CONTRA A VIDA PRATICADO  POR  CIVIL
CONTRA  MILITAR  DO  EXÉRCITO  BRASILEIRO,  NO  EXERCÍCIO  DE  SUAS  FUNÇÕES.
MANIFESTAÇÃO DO MPF PELO DECLÍNIO À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DISCORDÂNCIA
DO JUÍZO FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28 – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019).
APLICAÇÃO DO ART. 9°, INCISO III,  ALÍNEA “D”,  DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RESSALVA
QUANTO  À  COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI  APENAS  PARA O CASO DE CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL (CPM, ART. 9°, § 1°).
PRECEDENTES DO STF E DO STM. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Trata-se de ação penal
proposta contra integrantes de uma organização criminosa em razão da apreensão de elevada
quantidade de droga em seu poder, oriunda do Paraguai. 2. De acordo com os autos, um comboio
de  embarcações  carregadas  com  drogas  subiram  o  Rio  Paraná  e  adentraram  em  território
brasileiro.  Nesse contexto,  o  acusado A.A.P.T.,  condutor  de  uma das  lanchas pertencentes  à
organização  criminosa,  ao  tentar  furar  o  bloqueio  realizado  por  uma  embarcação  da  Polícia
Federal, tripulada por 3 (três) militares do Exército Brasileiro, não obedeceu às ordens de parada
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e jogou a lancha que pilotava contra a embarcação da Polícia Federal, o que ocasionou um grave
acidente e resultou na morte de um militar das Forças Armadas. Por tal conduta, o referido réu foi
também denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, V e VII). 3.
Inicialmente, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público Federal se manifestou “pela submissão
do presente caso ao Tribunal do Juri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF/88, haja vista que
A.A.P.T. praticou o delito de homicídio qualificado contra membro das Forças Armadas, sendo,
inclusive,  crime  hediondo,  nos  termos  do  art.  1º,  I,  da  Lei  nº  8.072/90,  pois  o  agente  tinha
consciência de que, com sua atuação, poderia lesar ou colocar em perigo o bem jurídico, como,
de fato, o fez”. A denúncia foi recebida, reconhecendo-se a conexão dos fatos e a competência do
Tribunal do Júri para o julgamento da causa, na forma do art. 78, I, do CPP. 4. No entanto, após a
instrução, o MPF pugnou pelo declínio de competência à Justiça Militar da União, ressaltando
que, ao reanalisar o caso, verificou que “os delitos foram perpetrados por civis contra militares no
exercício  de  suas  funções,  razão  pela  qual  carece  a  Justiça  Federal  de  competência  para
apuração dos fatos”. 5. Discordância do Juízo Federal, que fixou a competência do Tribunal do
Júri  Federal  para  o  julgamento  da  presente  ação  e  determinou  o  prosseguimento  do  feito,
aduzindo, em síntese, que “a competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis
deve ser reconhecida apenas nos casos em que (i) ocorre a prática de crime militar definido no
art.  9º do Código Penal Militar e (ii)  se identifica a intenção inequívoca do agente de lesar a
integridade e o funcionamento das instituições militares”. Ressaltou, ainda, que “não há qualquer
elemento que indique a intenção do denunciado de ferir um bem jurídico tipicamente militar”. 6. O
MPF impetrou Habeas Corpus contra a referida decisão, ressaltando a prerrogativa do paciente
ser  processado  e  julgado  perante  a  autoridade  judiciária  competente.  O  TRF  da  4ª  Região
concedeu  a  ordem  pretendida,  considerando  que  “o  pedido  de  declinação  de  competência
formulado  pelo  Ministério  Público  Federal  equivale  a  um  pedido  de  arquivamento  indireto,
cabendo  ao  juiz,  caso  não  concorde,  indeferi-lo  e  remeter  o  feito  para  a  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com fundamento no art. 28 do CPP, por
analogia”. 7. Remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28 do CPP (redação anterior
à Lei 13.964/2019). 8. No caso em análise, o crime doloso contra a vida foi praticado por civil
contra militar das Forças Armadas. O fato de o réu não ter conhecimento de que havia militares na
embarcação atingida, que levou à morte do Soldado do Exército Brasileiro D.H.T.E., não tem o
condão de fixar a competência na Justiça Federal (Tribunal do Júri Federal), pois o militar morreu
em serviço, quando fazia rondas pela Operação Hórus no Rio Paraná e a lancha em que estava,
na companhia de mais dois militares, foi atingida propositadamente pela embarcação conduzida
pelo réu.  9. De acordo com o art. 9º, inciso III, do CPM, consideram-se crimes militares em tempo
de paz os praticados por  militar da reserva,  ou reformado, ou por  civil,  contra as instituições
militares,  considerando-se  como  tais  os  praticados,  ainda  que  fora  do  lugar  sujeito  à
administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço
de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária (alínea “d”). 10.
Observe-se que, ao dispor sobre os crimes militares em tempo de paz, o Código Penal Militar
prevê expressamente em seu art. 9°, § 1° (com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) que
“Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra
civil,  serão da competência do Tribunal do Júri.” 1 Ao tratar da competência da Justiça Militar
estadual, a Constituição Federal também ressalva que a competência será do Tribunal do Júri
apenas quando a vítima de crime doloso contra a vida for civil, conforme disposto no art. 125, §4°:
“Compete  à  Justiça  Militar  estadual  processar  e  julgar  os  militares  dos  Estados,  nos  crimes
militares definidos em lei  e as ações judiciais  contra atos disciplinares militares,  ressalvada a
competência do júri  quando a vítima for civil,  cabendo ao tribunal competente decidir  sobre a
perda  do  posto  e  da  patente  dos  oficiais  e  da  graduação  das  praças.”  No  presente  caso,
entretanto,  tem-se  o  oposto:  crime  doloso  contra  a  vida  praticado  por  civil  contra  militar  em
serviço.  11.  Ao  julgar  casos  específicos  sobre  a  matéria,  o  Supremo Tribunal  Federal  já  se
pronunciou  no  seguinte  sentido:  “2.  Homicídio  contra  militar  do  Exército  em  atividade.
Competência da Justiça Militar e não do Tribunal do Júri. 3. Alegação de ausência de prova de
autoria. Necessidade de revolvimento fático-probatório e ampla dilação probatória, providências
incabíveis  no  rito  do  habeas  corpus.  4.  Agravo  não  provido”  (HC  176089  AgR,  Rel.  Gilmar
Mendes,  Segunda  Turma,  Public.  18/12/2019).  Também  já  decidiu  que  “É  constitucional  o
julgamento,  pela  Justiça  Militar,  de  crime doloso  contra  a  vida  quando presente  alguma das
hipóteses de incidência da Lei Penal Militar (CPM, art. 9º). (…) Responde por crime militar o civil
que  pratica  tentativa  de  homicídio  contra  militar  quando  este  estiver  em função de  natureza
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militar.” (RHC 123594 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, Public. 17/12/2014). Em outro julgado,
ressaltou que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser constitucional o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida de militar em serviço pela justiça castrense, sem a
submissão destes crimes ao Tribunal do Júri, nos termos do o art. 9º, inc. III, ‘d’, do Código Penal
Militar” (HC 91003, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 03/08/2007). 12. Decisões recentes
proferidas no âmbito do Superior Tribunal Militar harmonizam-se com os referidos precedentes do
STF, ao considerar que “o crime doloso contra a vida (tentativa de homicídio), perpetrado por um
civil contra militar em função de policiamento de área sob administração militar, subsome-se ao
art.  9º,  inciso III,  alínea ‘b’,  do CPM, c/c o art.  124 da CF/1988, e ao art.  30,  I-B,  da Lei  nº
8.457/1992, alterado pela Lei nº13.774/2018, cabendo, pois, ao Juiz Federal da Justiça Militar o
julgamento monocrático do feito,  sem que isso represente qualquer violação ao postulado do
Tribunal  do  Júri”  (STM.  Habeas  Corpus  nº  7000602-78.2020.7.00.0000.  Rel.  Lúcio  Mário  de
Barros Góes. Public.: 30/10/2020). No mesmo sentido, já foi decidido que “Configurada a prática
delituosa descrita no artigo 205 (homicídio), c/c o art. 30, II, ambos do CPM, caracterizado pelo
disparo de arma de fogo efetuado por civil em direção as vítimas militares que estavam de serviço,
a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Militar, nos termos da
alínea  ‘d’ do  inciso III  do art.  9º  do Código Penal  Militar”  (STM.  Embargos Infringentes e  de
Nulidade nº 7000969-73.2018.7.00.0000. Rel. para o Acórdão: Odilson Sampaio Benzi. Public.:
24/06/2019). 13. Ante o exposto, considerando que o caso cuida de crime doloso contra a vida
praticado por civil  contra militar do Exército Brasileiro, no exercício de suas funções, deve ser
mantido o declínio em favor da Justiça Militar da União, conforme manifestação do Procurador da
República oficiante.

Deliberação: Após o voto da relatora, o Dr. Carlos Frederico Santos proferiu voto divergente, no que foi seguido
pelo Dr. Paulo Eduardo Bueno. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuições, vencida a relatora, Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

002. Expediente: 1.00.000.012197/2021-15 - Eletrônico Voto: 3118/2021 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: RÉU PRESO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI N° 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO I).
RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §  14,  DO  CPP.  HIPÓTESE  DE  NÃO  PREENCHIMENTO  DE
REQUISITOS EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04
(QUATRO) ANOS. MEDIDA INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME,
NO CASO CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo
de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela
prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40,
inciso I). 2. Em cota ao oferecimento da denúncia, a Procuradora da República oficiante deixou de
propor o acordo ressaltando que a medida não é suficiente para a prevenção e reprovação do
crime, desatendendo, ainda, ao requisito objetivo referente à pena mínima inferior a 04 (quatro)
anos.  Posteriormente,  em sede  de  alegações  finais,  o  MPF  reiterou  o  não  oferecimento  da
medida. 4. A Defensoria Pública da União, em defesa prévia e em alegações finais, manifestou
interesse  no ANPP.  Tendo em vista  a  recusa ministerial  em oferecer  o  acordo,  bem como a
negativa  do  Juiz  Federal  em encaminhar  os  autos  à  2ª  CCR,  a  defesa  apresentou  recurso
diretamente no referido órgão revisional do MPF, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5.
Inicialmente,  importante  registrar  que  na  audiência  de  instrução  e  julgamento  em que foram
realizadas as alegações finais orais pelo MPF (reiterando a negativa de oferecimento do acordo) e
pela  DPU (manifestando novamente  interesse  na  referida  medida),  o  Juiz  Federal  deixou  de
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remeter os autos à 2ª CCR, para fins do disposto no art. 28-A, § 14, do CPP, e proferiu sentença
condenatória. Tal observação se mostra relevante pois, no que se refere ao órgão ministerial com
atribuição para analisar e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal no
TRF,  este  Colegiado  reformou  seu  entendimento  anterior  a  respeito  da  questão  e  decidiu,  à
unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República (Procedimento JFRS/PFU-
5005350-35.2015.4.04.7104-APN,  Sessão  de  Revisão  n°  803,  de  22/03/2021).  Entretanto,  no
presente  caso  específico,  conforme  ressaltado,  a  negativa  do  acordo  pelo  MPF  (em cota  à
denúncia e em alegações finais) e a manifestação de interesse pela DPU (em defesa prévia e em
alegações finais) foram anteriores à sentença. Dessa forma, tendo sido a análise e a recusa em
oferecer  o  acordo  por  parte  da  Procuradora  da  República  oficiante  anteriores  ao  decreto
condenatório, não há qualquer irregularidade quanto à atribuição. 6. No mérito, para se verificar o
requisito relativo à pena para o oferecimento do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, deve-se levar
em consideração a pena mínima cominada ao crime e, também, as causas de aumento e de
diminuição. De outra parte, deve-se examinar a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, bem como a classificação jurídica do crime, conforme apresentada na denúncia
(CPP, art. 41). 7. No presente caso, a denúncia classificou a conduta do acusado no art. 33, caput,
c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06. A pena mínima cominada ao crime do art. 33 é
de 05 anos de reclusão que, acrescida da fração mínima da causa de aumento prevista no art. 40,
inciso I (1/6 = 10 meses), totaliza 05 anos e 10 meses. Assim, considerada a classificação jurídica
feita na denúncia, observa-se que a pena mínima cominada ao crime supera o limite estabelecido
no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 8. O § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06
dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que
o agente seja primário,  de bons antecedentes,  não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa. No entanto, ainda que considerando a incidência do mencionado
dispositivo no presente caso, o fato de o réu ser primário e não possuir registros de antecedentes
criminais não justifica, por si só, a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar
máximo, sendo necessário analisar as demais circunstâncias do crime. Na presente hipótese, o
denunciado foi preso em flagrante no aeroporto internacional de Guarulhos, em momento próximo
ao embarque com destino a Ababa/Etiópia, quando transportava, trazia consigo e guardava 'para
fins  de comércio  ou  de  entrega  de qualquer  forma a  consumo de  terceiros  no  exterior,  sem
autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, droga, consistente
em COCAÍNA, substância capaz de causar dependência física ou psíquica, com massa líquida
total de 5.115g (cinco mil cento e quinze gramas), acondicionada em 07 (sete) invólucros que
estavam ocultos em 04 (quatro) mochilas'. De acordo com os autos, o réu foi contratado para
efetuar  o  transporte  do  entorpecente  mediante  promessa  de  pagamento  de  US$  2.000,00,
pegando a droga em São Paulo para levar a Moçambique. 9. Conforme entendimento do STJ, 'a
modulação, na terceira fase dosimétrica,  da causa especial  de diminuição de pena do tráfico
privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto),
encontra-se devidamente justificada, quando o agente,  conquanto primário,  sem antecedentes
criminais e sem comprovado envolvimento, estável e permanente, com organização criminosa,
exerce ' na qualidade de `mula' por esta recrutado ' a traficância transnacional' (AgRg no AREsp
1395427/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). 10.
Inaplicabilidade  do instituto  do  acordo de não persecução penal,  tendo  em vista  que a pena
mínima do crime imputado ao réu na denúncia  é superior  a  04 (quatro)  anos,  em razão das
circunstâncias  do  caso  concreto.  Medida  que  não  se  mostra  necessária  e  suficiente  para  a
reprovação e prevenção do crime. Não preenchimento de requisitos previstos no art. 28-A do CPP.
11. Precedentes da 2ª CCR: 1.00.000.005928/2021-68, julgado na Sessão n° 804, de 12/04/2021;
5001594-17.2020.4.03.6119-ANP,  julgado  na  Sessão  n°  772,  de  04/06/2020;  e  5009813-
53.2019.4.03.6119-APN, julgado na Sessão n°  770,  de 25/05/2020,  todos à  unanimidade.  12.
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos a origem para conhecimento e adoção das
providências cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  inviabilidade  do
oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do relator.
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Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

Nos processos de relatoria da Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen participaram da votação o Dr.  Carlos
Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e o Dr. Paulo Eduardo Bueno, membro suplente do 3º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

003. Expediente: JF-GRU-5003007-31.2021.4.03.6119-
APN - Eletrônico 

Voto: 3127/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: RÉU PRESO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33 C/C ART. 40, I). RECUSA DO MPF
EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP.
HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO
ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal
proposta em desfavor de denunciado pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art.
33 c/c art. 40'I da Lei 11.343/2006). 2. O Procurador da República deixou de oferecer o acordo,
consignando que não é cabível ANPP ao crime em questão. 3. Interposição de recuso pela defesa
e remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O § 4º do art. 33
da Lei n° 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de
1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa. 5. Contudo, o fato de o réu ser primário e não
possuir  registros de antecedentes criminais  não justifica,  por  si  só,  a  aplicação  da causa de
diminuição  pretendida  em  seu  patamar  máximo,  sendo  necessário  analisar  as  demais
circunstâncias do crime. 6. Segundo consta dos autos, o réu foi preso em flagrante delito no dia 05
de abril  de 2021 ao tentar embarcar em voo com destino final em Joanesburgo/África do Sul,
perfazendo escala em Addis Ababa/Etiópia, transportando 4.013 g de cocaína. Ademais, como
ressaltado pela Juíza, 'a certidão de movimentos migratórios com duas viagens anteriores em
curto período de tempo e pequenos intervalos, incompatível com a condição econômica financeira
alegada, a indicar, ao menos por ora, dedicação ao crime como mula profissional'. 7. Conforme
entendimento  do  STJ,  'a  modulação,  na  terceira  fase  dosimétrica,  da  causa  especial  de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no
patamar  mínimo  de  1/6  (um  sexto),  encontra-se  devidamente  justificada,  quando  o  agente,
conquanto  primário,  sem antecedentes  criminais  e  sem comprovado  envolvimento,  estável  e
permanente, com organização criminosa, exerce ' na qualidade de `mula' por esta recrutado ' a
traficância transnacional' (AgRg no AREsp 1395427/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado  em  27/08/2019,  DJe  10/09/2019).  8.  Inaplicabilidade  do  instituto  do  acordo  de  não
persecução penal, tendo em vista que a pena mínima do crime imputado ao réu na denúncia é
superior a 04 (quatro) anos, em razão das circunstâncias do caso concreto. Não preenchimento
de  requisito  previsto  no  art.  28-A do  CPP.  9.  Precedentes  congêneres  da  2ª  CCR:  JF-GRU-
5001540-17.2021.4.03.6119-APN, julgado na Sessão 808, de 12/05/2021, à unanimidade; JF/SP-
0010739-98.2017.4.03.6181-APORD,  julgado  na  Sessão  803,  de  22/03/2021,  à  unanimidade;
5001594-17.2020.4.03.6119-ANP,  julgado  na  Sessão  772,  de  04/06/2020,  à  unanimidade;
5009813-53.2019.4.03.6119-APN,  julgado  na  Sessão 770,  de 25/05/2020,  à  unanimidade.  10.
Prosseguimento da ação penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  inviabilidade  do
oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do voto da relatora.

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO
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LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO

PAULO EDUARDO BUENO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

SUPLENTE DO 3º OFÍCIO
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