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OPERAÇÃO PONTO FINAL

PARECER Nº 86/JAC/2018

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PONTO
FINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE EVASÃO DE
DIVISAS. DO TERRITÓRIO NACIONAL EM MONTANTE SUPERIOR A
R$10.000,00, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. DENÚNCIA QUE NARRA
CONDUTA TÍPICA. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI
7.492/86. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA AFETA AO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE
HABEAS
CORPUS.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL.
PACIENTE QUE NÃO CONSUMOU O DELITO PORQUE FOI PRESO
PREVENTIVAMENTE ANTES DE EMBARCAR PARA O EXTERIOR.
IDONEIDADE DO MEIO.
1. Interposição de recurso ordinário contra acórdão que desproveu
agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus.
2. A tentativa de sair de território nacional levando consigo mais de
R$10.000,00 em espécie de moeda estrangeira, sem a prévia
declaração de porte de valores à Receita Federal ou mediante
transação financeira em instituição autorizada configura o crime de
evasão de divisas, nos termos do artigo 22 da Lei nº 7.492/86.
3. É inaplicável o princípio da insignificância à situação fática
descrita na denúncia.
4. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é
medida excepcional, porquanto não prescinde de exame de matéria
controversa sobre fatos e provas, além de usurpar a competência
do juiz natural para decidir a causa.
4. A vigilância do paciente antes de ele cometer o delito de evasão
de divisas não é capaz de configurar crime impossível, vez que não
implica flagrante preparado, não reconhecido no direito brasileiro. A
hipótese dos autos trata, no máximo, de flagrante esperado, o qual
não importa em qualquer ilegalidade. Tendo o paciente iniciado a
execução do delito e não o consumando porque foi preso antes
disso, evidenciada a tentativa de prática de evasão de divisas.
4. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA RELATORA,
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Trata-se

de

recurso

ordinário

em

habeas

corpus

interposto por Jacob Barata Filho, contra acórdão que desproveu
agravo regimental, proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional da 2ª
Região no HC nº 0011800-37.2017.4.02.0000/RJ.
A defesa de Jacob Barata Filho impetrou habeas
0504957-22.2017.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal da
SJRJ, na qual figura como réu o ora paciente. A referida ação penal foi
ajuizada em decorrência das investigações denominadas “Operação
Ponto

Final”,

iniciadas

como

desdobramento

das

“Operações

Calicute, Saqueador e Eficiência” no Estado do Rio de Janeiro.
As

investigações

descortinaram

a

atuação

de

organização criminosa na prática de desvios milionários de
recursos públicos durante a gestão do então Governador do Rio de
Janeiro, Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, a partir do ano de
2007, envolvendo várias empresas cartelizadas contratadas para a
execução das obras.
Durante

as

investigações

denominadas

Operação

Eficiência, em especial após a colaboração do operador financeiro
Álvaro José Galliez Novis, iniciou-se a fase de investigação
denominada Operação Ponto Final, na qual se verificou que a
organização criminosa liderada por Sérgio Cabral possuía
ramificação também na área de transporte público do Estado
do Rio de Janeiro.
O doleiro e operador financeiro Álvaro Novis declarou
que, entre os anos de 2010 e 2016, alguns dos principais donos de
empresas de ônibus ligados à FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FETRANSPOR pagaram mais de duzentos e sessenta milhões de
reais a título de propina tendo como beneficiários agentes públicos,
incluindo Sérgio Cabral.
O paciente Jacob Barata Filho atuava na condição de
membro suplente do Conselho de Administração da FETRANSPOR e
Delegado da entidade na Confederação Nacional de Transportes,
exercendo

também

o

cargo

de

Vice-Presidente

de

Transporte

Rodoviários de Passageiros naquela confederação. No Estado do Rio de
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Janeiro é conhecido como “Rei do Ônibus” e integra o quadro societário
de mais de 25 empresas do ramo de transporte daquele ente federado.
A partir das revelações dos colaboradores Álvaro
Novis e Edimar Dantas, concluiu-se que o paciente Jacob Barata
Filho contratou os serviços de ambos para viabilizar o esquema
meio de Caixa 2 da FETRANSPOR. Os recursos arrecadados no Caixa
2 da Federação eram posteriormente repassados a agentes públicos no
Rio da Janeiro.
No caso específico dos autos, a ação penal que a
defesa busca trancar também originou-se das investigações realizadas
no âmbito da Operação “Ponto Final”. A denúncia imputa ao paciente
a prática do delito do artigo 22 da Lei nº 7.492/86, na forma
tentada.
O MPF narra na inicial que o paciente Jacob Barata
Filho, em 02/07/2017, tentou promover a saída do território
nacional dos seguintes valores: 10.050,00 euros, 2.050,00 dólares
americanos e 100 francos suíços, sem a devida autorização. O acusado
foi flagrado por policiais federais no embarque da empresa TAP no
aeroporto internacional do Rio de Janeiro, quando tentava embarcar
para Portugal levando consigo o referido numerário.
O Tribunal de origem indeferiu liminarmente o
habeas corpus impetrado visando ao trancamento da ação penal,
ante a manifesta improcedência do pedido, nos termos da decisão de
fls. 3729/3733.
Em face dessa decisão, a defesa interpôs agravo
regimental, que foi desprovido nos termos do acórdão a seguir
ementado (fls. 3766):
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. EXCEPCIONALIDADE. EVASÃO DE DIVISAS. ATIPICIDADE
DA CONDUTA NÃO COMPROVADA DE PLANO. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E BAGATELA JUDICIAL.
QUESTÕES DE MÉRITO. INDEFERIMENTO LIMINAR.
I - O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus
constitui medida excepcional, que somente deve ser adotada
quando houver comprovação, de plano, da manifesta atipicidade da
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou
completa ausência de indícios de autoria ou de prova da existência
do fato (STJ, Sexta Turma, RHC 73096 / SP, Min. SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, DJe 02/10/2017, unânime).
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III - A hipótese dos autos não é caso de crime impossível, uma vez
que, ao que indicam os elementos dos autos, ele não se consumou
por circunstancias alheias a vontade do paciente (cumprimento de
mandado de prisão preventiva expedido nos autos n.º 050494253.2017.4.02.5101 - "Operação Ponto Final"). Em vista da
iminência de sua saída do país, a qual foi interpretada como
tentativa de fuga, foi antecipada a deflagração da aludida
Operação, como referido pela própria autoridade policial.
IV - A constatação tanto da arguida inexistência do elemento
subjetivo - "fim de promover evasão de divisas do País" -, quanto
da bagatela judicial (que excluiria a tipicidade conglobante), são
questões controvertidas insuscetíveis de serem deslindadas na
estreita via do habeas corpus por demandar aprofundamento e
análise da prova.
V - Agravo interno não provido.

Contra o acórdão que desproveu o agravo interno, a
defesa interpôs recurso ordinário (fls. 3842/3862). Em resumo,
busca o trancamento da ação penal ou a absolvição sumária do
paciente sob os seguintes argumentos: a) inépcia da denúncia, vez
que a conduta narrada seria atípica, por constituir mero ilícito
administrativo; b)

aplicação do

princípio da insignificância,

porquanto os valores que o paciente portava seriam destinados à sua
sobrevivência

e

de

suas

três

filhas

do

exterior

e;

c)

crime

impossível, diante da inidoneidade do meio para a consumação do
delito, já que o paciente estava sendo vigiado antes de embarcar para
Portugal.

II
O recurso ordinário deve ser desprovido.
A defesa pretende seja trancada a ação penal nº
0504957-22.2017.4.02.5101, a que responde o paciente Jacob
Barata Filho, aduzindo inépcia da denúncia por atipicidade da conduta
ou ocorrência de crime impossível. O Tribunal Regional Federal afastou
a alegação de inidoneidade da inicial, sob os seguintes fundamentos
(fls. 3730 e seguintes):
(…) No caso o paciente foi preso em flagrante em 02 de julho
deste ano, por agente da Polícia Federal, no aeroporto Tom Jobim,
na fila para embarque da empresa TAP, com destino a Portugal,
portando em sua bagagem de mão moedas estrangeiras cuja soma
ultrapassa dez mil reais, sem declaração à Receita Federal, fatos
que deram ensejo a presente ação penal, na qual responde pelo
delito tipificado no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86.

4
CMCB

RHC 87.305/RJ (2017/0172926-1) - Nº 2614/2017 - PARECER - JAC

Documento assinado via Token digitalmente por JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA, em 12/01/2018 16:59. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9851AAF9.0C629DEA.41B81EAF.330B1F21

II - A saída do país com valor que ultrapassa dez mil reais, sem
declaração à Receita Federal, como ocorreu no caso, constitui crime
de evasão de divisas, tipificado no art. 22, parágrafo único, da Lei
n. 7.492/86, sendo certo que o controle cambial exercido nessas
hipóteses é posterior, não havendo que se falar em atipicidade da
conduta por não haver controle prévio.
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A tese de que a conduta constituiria mero ilícito
administrativo tem por premissa o fato de que não há norma
determinando que a Receita Federal autorize previamente a saída
do país com o numerário declarado, de modo que não haveria que
se falar em autorização legal.
Em que pese o brilhantismo da defesa, não há que se falar
em atipicidade da conduta pelo motivo exposto acima, pois a
elementar "sem autorização legal" do tipo em análise, não se refere
à necessidade de prévio ato administrativo que expressamente
autorize a operação, uma vez que o controle ocorre a posteriori, o
que se exige, na verdade, é que a conduta contrarie as normas
regulatórias (art. 65 da Lei 9.069/95 c/c Resolução do CMN
2524/98).
Ressalte-se que também não merece prosperar a tese de
crime impossível, uma vez que o delito em análise, ao que indicam
os elementos dos autos, não se consumou por circunstancias
alheias a vontade do paciente (cumprimento de mandado de prisão
preventiva expedido nos autos n.º 0504942- 53.2017.4.02.5101 "Operação Ponto Final"). Sendo certo que em vista da iminência da
saída do país, a qual foi interpretada como tentativa de fuga, foi
antecipada a deflagração da aludida Operação, como referido pela
própria autoridade policial1.
Ademais, o fato de haver investigação contra si não resulta
na impossibilidade de seu deslocamento que até então não sofria
restrição de nenhuma ordem.
Por fim, observo que a constatação tanto da arguida
inexistência do elemento subjetivo - "fim de promover evasão de
divisas do País" -, quanto da bagatela judicial (que excluiria a
tipicidade conglobante), são questões controvertidas insuscetíveis
de serem deslindadas na estreita via do habeas corpus por
demandar aprofundamento e análise da prova.
Assim, considerando que há indícios de autoria e
materialidade no caso - como bem salientou o magistrado (fls.
500/504) - e à vista do que consta nos presentes autos, de plano,
sobressai a improcedência do pedido e a ausência de
constrangimento ilegal a ser sanado na presente via, impondo o
indeferimento liminar desta ação de impugnação. (...)

Alegação de atipicidade. A defesa alega atipicidade
da conduta narrada na inicial, que consistiria em mero ilícito
administrativo. Os fatos descritos da denúncia subsomem-se ao
delito do artigo 22, parágrafo único da Lei nº 7.492/86.
O acusado Jacob Barata Filho, ora paciente, foi
flagrado quando tentava embarcar em um voo internacional, levando
consigo 10.050,00 euros, 2.050,00 dólares americanos e 100
francos

suíços.

Os

valores

apontados

excedem

o

limite

de

R$10.000,00 estabelecido para o transporte de moeda sem a
necessidade de intermédio de instituição financeira ou de declaração à
RFB.
A

conduta

praticada

pelo

paciente

desrespeita

a

Resolução nº 2.534/98 do Conselho Monetário Nacional, a qual dispõe
ser obrigatória a declaração perante a Receita Federal do Brasil, de
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valores

excedentes

a

R$10.000,00

em

espécie

de

moeda

estrangeira, quando o viajante se destina ao exterior.
No mesmo diapasão, a Instrução Normativa RFB nº
1.385/13 estabelece que o portador de quantia em moeda estrangeira
superior a R$10.000,00 deve declará-la à Receita Federal mediante
embarque no Brasil.
No caso dos autos, resta evidente a tipicidade da
conduta narrada na denúncia. O acusado/paciente tentou embarcar
para a Europa carregando a quantia aproximada de R$50.000,00 em
espécie de moeda estrangeira. O

referido

montante

estava

desacompanhado de declaração de porte de valores e sem o
trânsito por meio de transferência bancária em instituição
financeira autorizada.
Ausente a autorização legal para a saída dos valores
de território nacional, vez que o paciente não declarou previamente o
porte da moeda estrangeira junto ao órgão federal competente, os
fatos narrados na denúncia amoldam-se ao tipo descrito no artigo 22,
parágrafo único da Lei nº 7.492/86.
Não incidência do princípio da insignificância.

O

valor enviado ao exterior não pode ser tomado como referência para
aplicação desse princípio, pois o objeto jurídico protegido é a
higidez, a credibilidade e o bom funcionamento do mercado
financeiro.
Vale anotar que o vultoso montante que o paciente
buscava evadir – quase cinquenta mil reais – é cerca de cinco vezes
superior

ao

limite

estabelecido

nos

atos

normativos

acima

mencionados, que exigem a previa declaração à Receita Federal.
Não é crivel e não tem qualquer relevância para a
tipicidade da conduta a alegação de o valor seria destinado à
subsistência do acusado e de suas filhas no exterior. Anote-se todo o
numerário indicado encontrava-se em poder exclusivamente do
paciente quando tentava embarcar para Portugal. Embora tenha sido
preso na área de embarque do aeroporto Galeão, suas filhas seguiram
viagem.
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Análise de prova em habeas corpus. a análise das
alegações

defensivas

nos

termos

postos

não

prescinde

do

revolvimento de matéria fático-probatório, exercício inviável em sede
de habeas corpus, como bem consignou o Tribunal de origem, verbis

Ressalto que o paciente portava, sem declarar - €10.050,00
(dez mil e cinquenta euros); US$2.750,00 (dois mil e setecentos e
cinquenta dólares); e SFr100,00 (cem francos suíços) - valor bem
acima do limite estabelecido pelo aludido art. 65, qual seja dez mil
reais, quando foi preso em flagrante, não havendo que se falar,
portanto, em atipicidade manifesta, ante o princípio da bagatela,
em que pese alegar que tal valor custearia seus gastos e de suas
filhas no exterior (tese que demanda dilação probatória inviável de
análise na presente via).

Vale ressaltar que os pedidos de habeas corpus, quando
visam ao trancamento de ações penais, devem merecer a mais
cuidadosa apreciação pelos órgãos superiores do Judiciário, para que
se evite, tanto quanto possível, a supressão da instância naturalmente
competente para o deslinde da causa na sua inteireza.
Não cabe, em princípio, a realização de aprofundado
exame de prova, de modo a substituir-se ao juiz da causa,
antecipando conclusão sobre a viabilidade das imputações penais. Não
estão presentes as situações descritas nos artigos 647 e 648, do CPP,
que delimitam as hipóteses em que possível o trancamento da ação
penal em sede de habeas corpus.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça já firmaram orientação no sentido de que o trancamento de
ação

penal

por

habeas

corpus

somente

é

possível

quando

demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria, a atipicidade
da conduta ou causa de extinção da punibilidade, situações essas de
que aqui não se trata (RHC 42.767/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA

TURMA,

julgado

em

11/02/2014,

DJe

19/02/2014;

HC

129872/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
DJe 09/08/2012).

Alegação

de

crime

impossível.

Os

impetrantes

aduzem inidoneidade do meio para a prática de evasão de divisas, já
que

o

paciente

estava

sendo

vigiado

na

área

de

embarque

internacional do aeroporto por policiais federais, sendo impossível a
consumação do delito. Transcrevo o trecho da decisão que indeferiu
7
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liminarmente o HC, repetido no acórdão do agravo regimental (fl.

Ressalte-se que também não merece prosperar a tese de
crime impossível, uma vez que o delito em análise, ao que indicam
os elementos dos autos, não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade do paciente (cumprimento de mandado de prisão
preventiva expedido nos autos n.º 0504942- 53.2017.4.02.5101 "Operação Ponto Final"). Sendo certo que em vista da iminência da
saída do país, a qual foi interpretada como tentativa de fuga, foi
antecipada a deflagração da aludida Operação, como referido pela
própria autoridade policial.

Como se vê, houve clara tentativa da prática do
delito do artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. O
paciente Jacob Barata Filho apenas não consumou o intento de sair
do país com o numerário porque foi preso preventivamente na área de
embarque do aeroporto, em cumprimento de decisão proferida nos
autos nº 0504942-53.2017.4.02.5101, no âmbito da Operação Ponto
Final.
Descabe falar-se em crime impossível

apenas

porque o paciente estava sendo monitorado por policiais federais antes
de embarcar no voo internacional. A figura do crime impossível
ocorreria na hipótese de flagrante preparado, ou seja, quando a polícia
provoca o agente a praticar o delito e impede a sua consumação
quando iniciados os atos executórios. Todavia, essa não é a hipótese
dos autos.
No presente caso, os policiais federais flagraram o
paciente, ao tentar evadir o numerário do território nacional, quando
cumpriam mandado de prisão preventiva expedido contra ele pelo
Juízo da 7ª Vara Federal da SJRJ. A hipótese dos autos poderia,
quando muito, assemelhar-se ao flagrante esperado, que se configura
quando a polícia tem notícia da prática do crime e aguarda o início da
sua execução para evitar que se consume.
Essa espécie de flagrante é admitida no ordenamento
jurídico e não implica a ocorrência de crime impossível, porquanto
iniciada a execução do delito. Sobre o tema, veja-se a orientação da
jurisprudência desse STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.FLAGRANTE
PREPARADO.
CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
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1. Consta do acórdão estadual que os policiais não provocaram a
situação delituosa, mas, tão somente, permitiram que a ação do
apelante prosseguisse.
2. A hipótese acima delineada, de fato, não caracteriza o flagrante
preparado, porquanto nesse a polícia provoca o agente a praticar o
delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se,
assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante forjado a
conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico.
Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a
polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e
aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão (ut,
HC 307.775/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
11/03/2015).
3. Ademais, se o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, manteve a condenação do
agravante pela prática do crime de tráfico de drogas afastando a
alegação de flagrante preparado, o acolhimento da pretensão
recursal
para
modificar
tal
entendimento
implicaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório,
impossível na via do recurso especial.Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1098654/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe
20/09/017, DJe 07/04/2017)

Portanto, incabível a absolvição sumária do paciente em
vista de suposta prática de crime impossível. A matéria posta no
habeas corpus há de ser apreciada na ação penal em curso perante o
Juizo Federal competente.
III
Em face do exposto, o parecer do Ministério Público
Federal é pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso
ordinário em habeas corpus.
Brasília, 11 de janeiro de 2018.

José Adonis Callou de Araújo Sá
Subprocurador-Geral da República
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