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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2021

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o colegiado da 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão, em sessão extraordinária,  realizada conforme o art.  15 do
Regimento  Interno  da  2ª  CCR,  convocada  e  presidida  pelo  Coordenador  Dr.  Carlos  Frederico
Santos, da qual participaram os membros titulares Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.
Francisco de Assis Vieira Sanseverino. Na ocasião, foram deliberados os seguintes procedimentos:

Relator: Dr. Carlos Frederico Santos

No processo de relatoria do Dr. Carlos Frederico Santos participaram da votação a Drª. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, titular do 2º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF-GRU-5005635-90.2021.4.03.6119-
INQ - Eletrônico 

Voto: 3605/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

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

Ementa: RÉU PRESO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO
NO ART. 215-A C/C ART. 61, II, 'h',  AMBOS DO CP. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADO
CONTRA MULHER.  RECUSA DO  MPF  EM  OFERECER  O  ACORDO.  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14,  DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA
QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E
PREVENÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES
DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, EM FAVOR DO AGRESSOR. PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação
penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 215-A c/c art. 61, II,
'h', ambos do CP, em razão do cometimento de importunação sexual por parte do réu contra uma
passageira idosa que viajava de avião em poltrona ao lado da sua, mesmo após ela e terceiros
tentarem repelir, por diversas vezes, as suas investidas. Após a troca de assento da vítima, o
acusado passou a mão na perna de outra passageira em poltrona próxima à sua. 2. O Procurador
da República oficiante deixou de propor o acordo por considerar, em síntese, que além da medida
não ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal, o caso amolda-
se também à hipótese de vedação legal referente ao crime praticado contra mulher por razões da
condição de sexo feminino. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à
2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do
acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, IV, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese
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de 'crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do
agressor'. 5. Conforme destacou o Procurador oficiante, a referida expressão remete ao fenômeno
conhecido  como  violência  de  gênero,  ou  seja,  aquelas  condutas  que  tem  como  móvel  a
diminuição, o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, devendo se verificar em tais
situações  se  o  fato,  analisado  de  forma  objetiva,  importou  em inferiorização,  humilhação  ou
objetificação  da  mulher.  Nesse  contexto  'Os  crimes  contra  a  dignidade  sexual  constituem  a
violência de gênero por excelência, deixando muito claro o desrespeito do agente pela mulher.
Tais crimes vão muito além de violar a autonomia sexual, chegando mesmo a negar a dignidade
humana da mulher, pois a objetificam.' 6. No presente caso, conforme registrou o próprio Juiz
Federal  no  Termo  de  Audiência  que  homologou  a  prisão  em  flagrante  e  a  converteu  em
preventiva,  'Preocupa-se  a  narração  dada  pelas  ofendidas  '  descaso  do  investigado  com as
pessoas do gênero feminino -, com possível risco de novos crimes sexuais. No ponto, acompanho
integralmente  a  manifestação  do  MPF'.  7.  De  acordo  com  os  autos,  após  a  decolagem  da
aeronave, o réu começou a passar a mão na coxa da vítima (uma senhora idosa), sem o seu
consentimento, que imediatamente pediu que parasse. Depois de um tempo, o acusado voltou a
passar a mão novamente na vítima, momento em que outra passageira, vendo a situação, deu-lhe
um tapa  e  disse  que  parasse.  No  entanto,  momentos  depois,  o  denunciado  colocou  a  mão
diretamente na genitália da vítima, com certa força, tendo ela se levantado para sair dali (sendo
que o acusado ainda ficou apertando suas nádegas) e relatado os fatos à comissária,  que a
encaminhou para  outro  assento.  De  acordo  com a comissária-chefe  do  voo,  a  vítima estava
bastante nervosa e chorava muito, dizendo que 'não queria mais ver a cara dele'. Algum tempo
depois, o réu voltou a passar a mão na poltrona já vazia e foi aproximando até alcançar a perna
de outra passageira, que repeliu o ato. Dessa forma, verifica-se que as circunstâncias do caso
concreto  afastam  a  possibilidade  da  propositura  do  ANPP,  por  não  se  mostrar  a  medida
necessária e suficiente para a reprovação do crime, bem como em razão da proibição prevista na
lei quanto ao oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em razão do sexo
feminino,  em favor  do agressor.  9.  Não preenchimento dos  requisitos  legais.  Inviabilidade do
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e inciso IV, do
CPP. Prosseguimento da ação penal.

Deliberação: Em sessão realizada  nessa  data,  o  colegiado  a  unanimidade deliberou  pela  inviabilidade  do
oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do relator.

Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

No processo  de  relatoria  da  Drª.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  participaram da  votação  o  Dr.  Carlos
Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

002. Expediente: JF/PR/GUAI-5001480-
39.2021.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 3606/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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

Ementa: RÉUS PRESOS. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF
EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO
CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A,
§  2°,  II).  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em face dos denunciados pela
prática do crime de contrabando, haja vista a apreensão de 250.000 (duzentos e cinquenta mil)
maços de  cigarros  de  origem estrangeira.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  deixou  de
oferecer o acordo de não persecução penal aos acusados, por considerar que a medida não se
mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 3. Recurso da defesa e remessa dos
autos à 2ª CCR, com base no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento
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do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP, dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de
ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual,
reiterada  ou profissional,  exceto se  insignificantes as  infrações penais  pretéritas.  5.  No caso,
segundo  consta  da  denúncia,  foram  apreendidos  250.000  maços  de  cigarros  de  origem
estrangeira,  transportados  em  caminhão,  com  utilização  de  radiocomunicador.  6.  As
circunstâncias expostas indicam que os acusados atuam na prática do contrabando de grande
vulto de modo profissional, o que impede, por consequência, o oferecimento do acordo de não
persecução penal.  7. Este é, inclusive,  o entendimento consolidado da 2ª CCR nos casos de
apreensão  elevada  de  mercadorias  contrabandeadas:  IANPP  5005116-46.2021.4.04.7200,
Sessão de Revisão 813, de 21/06/2021; IANPP 5002137-57.2020.4.04.7003, Sessão de Revisão
781, de 21/09/2020; IANPP 0000264-44.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão 778, de 17/08/2020.
8. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e § 2°,
inciso II, do CPP. 9. Prosseguimento da ação penal.

Deliberação: Em sessão realizada  nessa  data,  o  colegiado  a  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

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 3º OFÍCIO
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