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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO DE DEZEMBRO DE 2021

Aos  sete  dias  do  mês  de  dezembro  do  ano  dois  mil  e  vinte  e  um,  realizou-se  sessão
extraordinária eletrônica, conforme o art. 15 do Regimento Interno da 2ª CCR, da qual participaram
os membros titulares Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício, e Dr. Francisco de
Assis  Vieira  Sanseverino,  titular  do  3º  Ofício.  Ausente  justificadamente  o  Dr.  Carlos  Frederico
Santos, titular do 1º ofício. Na ocasião, foi deliberado o seguinte procedimento:

Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino

ORIGEM JUDICIAL

001. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5082719-
19.2021.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 5290/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Réu preso. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu
denúncia contra D.G.D.S., como incurso no crime previsto no art. 334-A, caput, e inciso II, do CP,
pela prática dos seguintes fatos: em 29-10-2021, no Município de Curitiba-PR, na Rodovia BR
376, próximo ao KM 595, o denunciado conduzia um veículo caminhão baú quando foi abordado
por Policiais Rodoviários Federais em fiscalização de rotina. Dentro do carro, foram encontrados
400.000 maços de cigarros de origem estrangeira - 250.000 maços de Marca Calvert e 150.000
maços  da  Marca  Zen  -  e  sem  documentação  legal.  Aos  Policiais  Rodoviários  Federais,  o
denunciado  afirmou  que  o  veículo  contendo  os  cigarros  seria  entregue  a  um  terceiro,  não
identificado nos autos,  mediante  o  recebimento  de R$ 5.000,00 pelo  serviço.  Se os  400.000
maços de cigarros estrangeiros apreendidos - avaliados em R$ 2.000.000,00 - fossem importados
regularmente, o denunciado teria que pagar, em tributos, o total de R$ 1.000.000,00, segundo a
Receita  Federal  do  Brasil.  O  Procurador  da  República  oficiante  recusou  propor  o  ANPP;
apresentou,  em  síntese,  os  seguintes  fundamentos:  (1)  ausência  de  confissão  formal  e
circunstanciadamente; (2) o denunciado foi indiciado em outro inquérito policial pela prática de
crime  semelhante,  vez  que  foi  flagrado  transportando  364.390  maços de  cigarros  de  origem
estrangeira, circunstância hábil a indicar conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. A
defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP (não apresentou razões). Os autos foram
encaminhados à 2ª CCR. Com relação à confissão formal  e circunstancial  da infração penal,
observa-se que não há óbice à sua promoção neste momento processual,  ou seja, durante a
negociação do ANPP e na própria ação penal, dada a confissão ser parte integrante do acordo.
Sobre o tema, tem-se a Orientação Conjunta nº 03/2018 - 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF: "11 Em todos os
casos, cabe ao membro oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando
as  respectivas  cláusulas  e  deixando  claro  que  o  acordo  pressupõe  a  confissão  formal  e
circunstanciada  da  infração".  Ademais,  nos  termos  do  Enunciado  98/2ª  CCR:  "É  cabível  o
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oferecimento de acordo de não persecução penal [...]  devendo o integrante do MPF oficiante
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a
prática da infração penal, nos termos do art. 28-A da Lei n° 13.964/19". Contudo, na hipótese, há,
nos autos, elementos aptos a demonstrar que o denunciado está envolvido em práticas ilícitas: em
2019,  apreensão  de  mercadorias  em  seu  poder  (3  impressoras,  2  pedais  para  instrumento
musical, etc); em 2021 (ao que tudo indica, o registro é anterior aos fatos narrados nos presentes
autos), apreensão de 364.390 maços de cigarros, os quais foram avaliados em R$ 1.821.950,00
(sem informação sobre o total dos impostos iludidos). Conduta criminal habitual, reiterada e/ou
profissional evidenciada. Adequado, ainda, o aprofundamento da investigação para saber quem
pagou pelo serviço e a quem eram destinadas as mercadorias. Incabível a celebração do ANPP
(art. 28-A, § 2º, inc. II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

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 relator.

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

RELATOR
TITULAR DO 3º OFÍCIO

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO
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