


CONTRABANDO E DESCAMINHO
 Quem está por trás do financiamento do “grande” contrabando e 

descaminho?

 Rotas do contrabando e descaminho se confundem com rotas de tráfico 
de armas e munições (organizações criminosas);

 Contrabando de agrotóxicos (descarte e armazenagem);

 O “pequeno” contrabando e o “pequeno” descaminho:

• Possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal. 

 Insignificância no contrabando de cigarros;

 Enunciado 2ª CCR nº 49 – aplicação do princípio da insignificância no 
descaminho (< R$ 20.000,00), com ressalva para a reiteração;

 Conflito de atribuição no contrabando: “importação” - competência 
federal.



CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL

 Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 
Transnacional (Convenção de Palermo);

 Engloba as ações criminais motivadas pelo lucro e cometidas por 
grupos organizados, envolvendo mais de um país (estrutura 
empresarial);

 Ameaça à estabilidade política e econômica de diversos países;

 Exemplos de crimes transnacionais: tráfico ilícito de drogas, 
contrabando de migrantes, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, 
tráfico ilícito de armas de fogo, contrabando de vida selvagem e de 
bens culturais, etc.



CONSEQUÊNCIAS INTERNAS

 Crescimento da violência e expansão das organizações criminosas;

 Deslocamento das organizações criminosas (também) para as áreas 
de fronteira:

• Expandindo suas conexões além das fronteiras;

• Tirando vantagens das fronteiras nacionais para impunidade e 
acobertar seus ganhos ilícitos.

 Violência dentro do sistema prisional.



PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS

 Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI-AIMP)

• Iniciativa da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos 
(AIAMP), liderado pelo Escritório Anti-Drogas Espanhol;

• Composto por Ministérios Públicos de 21 países Iberoamericanos 
(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, 
Espanha, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, 
República Dominicana e Uruguai); 

• Países e instituições observadoras: Bélgica, Holanda, Estados Unidos 
e Rede de Fiscais do Mar do Norte



PROTOCOLO DE BOGOTÁ
(2018)

 Reunião RFAI-AIAMP em Bogotá/Colômbia (junho/2015): 
Panamá, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Brasil, Paraguai, 
Costa Rica e Espanha;

 Trocas e transmissões espontâneas de informação relativas ao 
tráfico em containers de navios;

 Recomendações para o intercâmbio de informações 
espontâneas

»01) Identificação e seleção de casos;
»02) Troca de informação;
»03) Processamento de informações recebidas



ACORDO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARAGUAI
(2018)

 Desenvolver e implementar estratégias para prevenir o avanço 
da atividades ilícitas das organizações criminosas;

 Ênfase nas comunicações diretas e espontâneas entre os países;

 O MPF faz a intermediação do intercâmbio de dados e 
informações entre o Ministério Público do Paraguai e os 
Ministérios Públicos nos estados (São Paulo, Mato Grosso do Sul 
e Paraná);



TERMO DE COOPERAÇÃO
MPF, MP/SP, MP/MS E MP/PR

(2018) 
 Desenvolver e implementar estratégias para prevenir o avanço da 

atividades ilícitas das organizações criminosas;

 Objetivo: aprimorar a cooperação e a troca de informações entre as 
instituições signatárias para o enfrentamento das atividades das 
organizações criminosas cuja sistemática de atuação propicie a 
configuração de delitos de competência da Justiça Federal e da Justiça 
Estadual no Brasil;

 Vertentes da cooperação:

• Atividades e ações ou operações de inteligência;

• Atividades investigativas e processuais;

• Atividades de cooperação técnica.



DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONAIS
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

 PF, PRF, RFB, COAF, CVM e outros;

 Cooperação entre os órgãos parceiros;
 Cooperação direta entre os países fronteiriços (especialmente 

Paraguai e Uruguai);
 Uso dos serviços de inteligência;
 Acesso aos bancos de dados/folhas de antecedentes de outros 

países;
 Eleição de prioridades.



FORMAS DE ACELERAR A TRANSMISSÃO DE 
INFORMAÇÕES

 Reuniões periódicas;

 Videoconferências;

 Workshops virtuais;

 Grupos de Whatsapp;

 Trocas de informações de inteligência;

 Deslocamento de grupos criminais para as áreas de fronteira;

 Recomendações para melhoria nas leis de assistência mútua nas 
fronteiras;



FORMAS DE ACELERAR A TRANSMISSÃO DE 
INFORMAÇÕES

 Encontros especializados dos Ministérios Públicos do Mercosul: 
recomendação para estabelecer estruturas regionais específicas para a 
cooperação transfronteiriça;

 Estimular o contato direto e network entre as autoridades legais dos 
países vizinhos;

 Formação de Equipes Conjuntas de Investigação:

• Lei 13.344/2016: Legislação sobre tráfico de pessoas;

• Acordo Quadro de Cooperação entre os Estados Partes do Mercosul 
e Estados Associados para a Criação de Equipes Conjuntas de 
Investigação (Decreto Legislativo 162/2018).



ORIENTAÇÃO 2ª CCR nº 34
 ORIENTA os membros do Ministério Público Federal a estabelecerem contato com 

autoridades de fronteira dos países vizinhos a fim de criar uma relação de confiança e 
viabilizar:

• 1) o maior conhecimento sobre o sistema jurídico do país vizinho e uma maior inserção 
na realidade da fronteira, identificando os principais obstáculos para a cooperação 
internacional;

• 2) a troca de informações sobre fatos e pessoas de interesse comum entre os dois 
países;

• 3) a confirmação de dados pessoais, de endereço e outros necessários a comunicações 
processuais;

• 4) a identificação de bens no exterior de pessoas processadas no Brasil para fins de 
persecução patrimonial;

• 5) a solicitação do envio de dados relevantes de que se tem conhecimento por meio de 
procedimento formal de informação espontânea, atentando-se para os aspectos 
jurídicos necessários para a utilização da prova no Brasil;

• 6) o conhecimento e a divulgação da existência de bancos de dados abertos cuja 
consulta pode contribuir para a investigação, persecução e localização de foragidos.



GRUPO DE APOIO
CRIMES NAS REGIÕES DE FRONTEIRA

(GAFRON)
 Objetivo de apoiar a 2ª CCR na articulação de estratégias para combater a 

criminalidade característica das fronteiras brasileiras (incluindo portos e 
aeroportos), notadamente:

• Tráfico internacional de drogas;

• Tráfico internacional de armas e de pessoas;

• Contrabando e descaminho. 

 Articulação com órgãos de segurança pública, de inteligência, de controle 
aduaneiro e das Forças Armadas;

 Fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão 
aos delitos transfronteiriços.
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ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

- Resoluções CNMP nº 181/2017 e 183/2018;

- Alternativa à propositura da ação penal;

- Instrumento de política criminal;

- Investigações mais céleres, eficientes e desburocratizadas.



Acordos de Não Persecução Penal propostos pelo MPF 
POR ESTADO

(a partir de maio/2018)



LINKS 

2ª CCR
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2

 BOAS PRÁTICAS
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/sobre/boas-praticas 

ORIENTAÇÕES
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/orientacoes

 ENUNCIADOS
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/enunciados

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/sobre/boas-praticas
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/orientacoes
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/enunciados


Membros Titulares:
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (coordenadora)

Subprocuradora-Geral da República 

José Adonis Callou de Araújo Sá
Subprocurador-Geral da República

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho
Subprocurador-Geral da República

Membros Suplentes:
Márcia Noll Barboza
 Procuradora Regional da República

Cláudio Dutra Fontella
Procurador Regional da República

Rogério José Bento Soares do Nascimento
Procurador Regional da República

Secretário Executivo:
Tulio Borges de Carvalho



Obrigada!

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
(Criminal)

luizacristina@mpf.mp.br
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