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NOTÍCIA DE FATO. EXECUÇÃO DECORRENTE DE COBRANÇA DE MULTA
CRIMINAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE
INTERESSE. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ADI 3150. LEGITIMIDADE
PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA MULTA
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
NOVA ORIENTAÇÃO DA 2ª CCR. EXECUÇÃO JÁ INICIADA PELA FAZENDA
NACIONAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1. Notícia de fato instaurada através de encaminhamento de decisão judicial
proferida em execução fiscal movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional
decorrente de cobrança de multa criminal.
2. O Magistrado federal, apoiando-se na recente decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI 3.150, determinou a abertura de vista ao MPF para se
manifestar acerca de eventual interesse em atuar como exequente na cobrança
do débito.
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, por entender
que “a atuação do MP em casos tais deve ser restringir a eventual omissão do
titular do crédito ou quando presente relevante interesse público na repressão
criminal” e “os valores objeto de cobrança são de pouca expressão.”
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3150, em 13/12/2018, reconheceu
a legitimidade prioritária do Ministério Público no que tange à cobrança de multa
criminal.
5. A Portaria nº 75/2012 (art. 1°, §1°) afasta a aplicação do princípio da
insignificância em relação a multa criminal.
6. Recentemente a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, considerando o
aparelhamento da Procuradoria da Fazenda Nacional para a cobrança das multas
penais, fixou entendimento no sentido de que “se o condenado não realizar o
pagamento da multa penal no modo e no prazo estabelecidos em audiências ou
até o fim do prazo para o cumprimento das penas restritivas de direitos, requeiram
a remessa da certidão de trânsito em julgado à Procuradoria da Fazenda
Nacional, para inscrição da multa na dívida ativa da União e execução fiscal ou
promovam a sua cobrança em ação própria, perante o Juízo da execução”.
7. Homologação do arquivamento.

Trata-se de notícia de fato instaurada através de

encaminhamento de decisão judicial proferida em execução fiscal movida pela

Procuradoria da Fazenda Nacional em face de Rosely de Moraes Farias Dantas,

decorrente de cobrança de multa criminal.

MPF
FLS.______
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Consta que a Procuradoria da Fazenda Nacional propôs ação

fiscal e requereu, na inicial, a penhora de ativos financeiros da executada,

antes mesmo da citação.

Ao receber os autos, o Magistrado federal, apoiando-se na

recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.150,

determinou a abertura de vista ao MPF para se manifestar acerca de eventual

interesse em atuar como exequente na cobrança do débito, ou se concorda

com a legitimidade ativa da Fazenda Nacional.

O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento,

por entender que “a atuação do MP em casos tais deve ser restringir a

eventual omissão do titular do crédito ou quando presente relevante interesse

público na repressão criminal” e “os valores objeto de cobrança são de pouca

expressão.”

Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF para fins

revisionais, nos termos da LC nº 75/93, art. 62, IV.

É o relatório.

Inicialmente, convém ressaltar que a Procuradoria Geral da

República propôs ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 51 do

Código Penal, com a redação dada pela Lei n° 9.268/96, cuja finalidade é

disciplinar a cobrança de multa oriunda de condenação criminal.

Na referida ADI ressaltou-se que “a menção a dívida de

valor, efetivada pela Lei 9.268/96, não tem o condão de alterar a natureza da

multa, que é uma sanção penal, prevista na Constituição da República (art.

5º, XLVI) – afetando a integridade patrimonial do condenado e atraindo

todos os efeitos penais da sentença condenatória.”

Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI

3150, em 13/12/2018, reconheceu a legitimidade prioritária do Ministério Público

no que tange à cobrança de multa criminal. Veja-se:

“O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na ação direta para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da
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Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição", não exclui a
legitimação prioritária do Ministério Público para a
cobrança da multa na Vara de Execução Penal.” (grifou-
se)

Ora, ao contrário do que consignou o Procurador oficiante, a

legitimidade prioritária para propor a cobrança de multa decorrente de sentença

penal condenatória transitada em julgado, por se tratar de sanção criminal, é do

Ministério Público.

Outrossim, com relação ao valor perseguido (R$

13.081,80), ainda que não seja expressivo, não há possibilidade de utilização do

princípio da insignificância, visto que a própria Portaria nº 75/2012 (art. 1°, §1°)

afasta seu âmbito de aplicação em relação a multa criminal, permitindo, ainda, o

ajuizamento de execução fiscal quando exista elevado potencial de

recuperabilidade do crédito ou para um mesmo devedor a soma de vários

débitos ultrapassem o elevado montante fixado, ponto que não torna o valor de

R$ 20.000,00 um critério absoluto nem mesmo no âmbito fiscal. Eis a

transcrição dos dispositivos pertinentes:

Art. 1º Determinar:

I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um
mesmo devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado
igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e 

II - o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a
Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

§ 1º Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando

se tratar de débitos decorrentes de aplicação de multa

criminal.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização
do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos
legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração. (destacou-
se)
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Dito isso, convém esclarecer que recentemente a 2ª Câmara de

Coordenação e Revisão, considerando o aparelhamento da Procuradoria da

Fazenda Nacional para a cobrança das multas penais, fixou a seguinte

orientação acerca do tema (Orientação n° 38):

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão no exercício das

atribuições que lhe são conferidas no art. 62, inciso I, da Lei

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, ORIENTA os

membros do Ministério Público Federal com atuação na área

criminal sob sua coordenação, respeitada a independência

funcional, para que:

a) ao serem intimados acerca do trânsito em julgado da sentença

penal condenatória, requeiram a intimação do sentenciado, para

que realize o pagamento voluntário da multa fixada;

b) ao realizarem audiências admonitórias para o início das

execuções de penas restritivas de direitos, estabeleçam junto aos

executados o prazo e o modo para o pagamento da multa penal no

curso da respectiva execução penal;

c) se o condenado não realizar o pagamento da multa penal no

modo e no prazo estabelecidos em audiências ou até o fim do

prazo para o cumprimento das penas restritivas de direitos,

requeiram a remessa da certidão de trânsito em julgado à

Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição da multa na

dívida ativa da União e execução fiscal ou promovam a sua

cobrança em ação própria, perante o Juízo da execução.

(grifou-se)

Ante o exposto, verificando-se que a multa já foi inscrita como

dívida ativa de União, bem como que a Procuradoria da Fazenda Nacional já

iniciou a execução da mesma, voto pela homologação do arquivamento, com o

prosseguimento da execução pela Fazenda Nacional.

Devolvam-se os autos à origem, com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2019. 
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Márcia Noll Barboza
Procuradora Regional da República

Suplente – 2ª CCR/MPF

/cnc
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