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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO DE JUNHO DE 2022

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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.

001. Expediente: 1.00.000.013170/2022-12  –
Eletrônico
(JF/MG-1009632-45.2022.4.01.3800-IPL) 

Voto: 2883/2022 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPÚBLICA

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

Ementa: RÉU PRESO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM
OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART.
28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO.  CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O
LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO
CASO,  NECESSÁRIA E  SUFICIENTE  PARA A REPROVAÇÃO  E  PREVENÇÃO  DO  CRIME.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Incidente  de  acordo  de  não  persecução
penal instaurado no âmbito de inquérito policial em que se apura a prática dos crimes previstos no
art.  241-A e no art.  241-B,  ambos da Lei  nº  8.069/90.  Armazenamento e  disponibilização na
internet  de  grande  quantidade  de  fotografias  e  vídeos  contendo  cenas  de  sexo  explícito  e
pornográficas  envolvendo  crianças  e  adolescentes.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante
deixou de oferecer o acordo por verificar que a soma das penas mínimas dos crimes imputados
ao investigado supera o limite previsto no art.  28-A do CPP (inferior a 04 anos).  Além disso,
considerou  que  a  medida  não  é  necessária  e  suficiente  para  a  reprovação  e  prevenção  da
infração  penal  praticada.  3.  Interposição  de  recurso  pela  defesa,  por  entender  possível  o
oferecimento do ANPP. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14,
do CPP. 4. Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar
que esta 2ª CCR já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do
acordo quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso
material,  formal ou continuidade delitiva,  extrapolar o limite estabelecido no art.  28-A do CPP
(inferior  a  04  anos).  Nesse  sentido,  são  os  seguintes  precedentes:  Processo  n°  5007273-
44.2020.4.04.7000,  Sessão  de  Revisão  n°  770,  de  25/05/2020;  Processo  n°  5008180-
19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 5. No presente
caso,  o  autor  dos fatos é  investigado pela  prática  do crime previsto  no art.  241-A da Lei  n°
8.069/90, cuja pena mínima cominada em abstrato é de 03 anos de reclusão. De igual forma, há
fundados indícios de que praticou também o crime previsto no art. 241-B da Lei n° 8.069/90, cuja
pena mínima cominada em abstrato é de 01 ano de reclusão. Acrescente-se, ainda, que conforme
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ressaltado  na  manifestação  ministerial,  existem  elementos  indicativos  de  que  o  investigado
praticou os crimes em continuidade delitiva, ao menos por 657 vezes. Dessa forma, verifica-se
que a soma das penas mínimas dos crimes em apuração ultrapassa o patamar de 04 anos, limite
previsto no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 6. Além do mais, esta 2ª Câmara já
se  manifestou  pela  inaplicabilidade  do  ANPP em situações  semelhantes  envolvendo  o  crime
previsto no art. 241-A (e/ou seguintes) da Lei n° 8.069/90, ressaltando que 'A Constituição Federal
prevê  que  a  `lei  punirá  severamente  o  abuso,  a  violência  e  a  exploração  da  criança  e  do
adolescente'  (art.  227,  §  4º).  Verifica-se,  no  caso  concreto,  que  a  gravidade  da  conduta,
consubstanciada  na  posse,  armazenamento  e  disponibilização  de diversos  arquivos  contendo
cenas de abuso sexual  de crianças e  adolescentes,  afasta  a  possibilidade da propositura  do
ANPP, por não se mostrar necessária e suficiente para a reprovação do crime, requisito exigido
pelo art.  28-A, caput,  do CPP. Nessa linha,  utilizando-se dos critérios já previstos na lei  para
orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
tem-se que o critério da `condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha com a
proibição prevista na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados
contra  a  mulher  em  razão  do  sexo  feminino'.  Precedente:  Processo  n°  1018877-
51.2020.4.01.3800,  Sessão  de  Revisão  n°  822,  de  13/09/2021,  unânime.  7.  Inviabilidade  do
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que
não estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 8. Prosseguimento
da ação penal.  Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências
cabíveis. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  inviabilidade  do
oferecimento de 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

002. Expediente: JF/PR/GUAI-5001786-
71.2022.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 2897/2022 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

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,  CAPUT, C/C ART. 40,  INCISO I).
RECUSA DO  MPF  EM  OFERECER  O  ANPP.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28-A,  §14,  DO  CPP.
HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO
ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 ANOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1.
Réu preso. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em
que os réus B.E.S.F. e E.R.G. foram denunciados como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c
40, inciso I, da Lei nº 11.343/06 e art. 330 do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69). 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  acordo,  'tendo  em  vista  a  regra
expressa de aplicação dele para delitos com pena mínima inferior a 4 (quatro anos), conforme
dispõe o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal.' 3. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos
termos do art. 28-A, §14, do CPP. 4. Na presente hipótese, a denúncia classificou a conduta do
acusado no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006. 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,  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). 5. Mesmo que se aplique a
causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no presente caso, o fato de os
réus serem primários e não possuírem registros de antecedentes criminais não justifica, por si só,
a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar máximo, sendo necessário analisar
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as demais  circunstâncias do crime.  6.  Segundo consta,  no dia  22/03/2022,  na zona rural  do
município  de  Guaíra/PR,  região  do  encruzo  Louveira,  os  denunciados B.E.S.F.  e  E.R.G.,  em
comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciência da ilicitude, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, importaram, tinham consigo,
ocultaram e transportaram 23,54 kg da substância (com origem estrangeira)  Cannabis Sativa,
popularmente conhecida como maconha. Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar, os
denunciados desobedeceram a ordem legal de parada (do veículo em que estavam) emanada por
policiais militares e empreenderam fuga. Após serem alcançados pelos policiais, os denunciados
informaram que pegaram a droga em meio a uma mata próximo ao Distrito de Dr. Oliveira Castro
e que receberiam a quantia de R$ 700,00 cada um para fazer o transporte até a cidade de Guaíra/
PR. 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. Logo, considerando as circunstâncias
do caso e o entendimento jurisprudencial acima invocado, a pena mínima do crime imputado ao
réu é superior a 04 anos. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 1.00.000.012197/2021-15, Sessão
de  Revisão  815,  de  15/07/2021;  1.00.000.005928/2021-68,  Sessão  de  Revisão  804,  de
12/04/2021;  5001594-17.2020.4.03.6119-ANP,  Sessão  de  Revisão  772,  de  04/06/2020;  e
5009813-53.2019.4.03.6119-APN, Sessão de Revisão 770, de 25/05/2020, todos à unanimidade.
9. Inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal. 10. Prosseguimento da ação
penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  inviabilidade  de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

TITULAR DO 3º OFÍCIO
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