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I AO VIII



ENUNCIADO Nº 1

ENUNCIADO Nº 2

ENUNCIADO Nº 3

ENUNCIADO Nº 4

ENUNCIADO Nº 5

O pedido de prorrogação da interceptação das comunicações telefônicas e 
telemáticas deve ser fundamentado pela autoridade policial, que deverá instruí-lo 
com elementos probatórios que justifiquem a manutenção da medida. (Aprovado no 
I FONACRIM)

 A quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas pode ser prorrogada 
tantas vezes quantas necessárias à investigação. (Aprovado no I FONACRIM)

As provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e telemáticas podem ser 
compartilhadas com outros órgãos, para efeito de responsabilização extrapenal. 
(Aprovado no I FONACRIM)

É desnecessária a degravação de todos os diálogos interceptados no curso da 
investigação. (Aprovado no I FONACRIM)

São fundamentos idôneos da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, 
dentre outros: a) evitar a reiteração da prática de infrações penais; ou b) a gravidade 
em concreto da infração penal ou a periculosidade revelada pelo modus operandi, 
especialmente em crimes praticados com grave violência ou com grande lesão a 
interesses coletivos ou à Administração Pública. (Aprovado no I FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 6

ENUNCIADO Nº 7

ENUNCIADO Nº 8

ENUNCIADO Nº 9

ENUNCIADO Nº 10

O habeas corpus não deve ser admitido para impugnação de decisão interlocutória, 
quando o risco de restrição à liberdade de locomoção for remoto, ou para antecipar a 
discussão de questões de direito ou de fato cuja resolução é apropriada na sentença 
ou nos recursos cabíveis contra esta. (Aprovado no I FONACRIM)

A decretação da prisão preventiva não se vincula necessariamente à quantidade de pena 
cominada à infração penal. (Aprovado no I FONACRIM) (CANCELADO no IV Fonacrim)

A prisão temporária é medida cautelar válida e que objetiva assegurar a investigação 
criminal. (Aprovado no I FONACRIM)

A decretação das medidas cautelares não significa prejulgamento nem gera suspeição 
ou impedimento do juiz para o julgamento da ação penal. (Aprovado no I FONACRIM)

Para aplicação da sanção processual do artigo 265, caput, do CPP, é imprescindível 
a prévia intimação do advogado para oportunizar a justificava da omissão. (Aprovado 
no I FONACRIM, com NOVA REDAÇÃO dada no IV FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 11

ENUNCIADO Nº 12

ENUNCIADO Nº 13

ENUNCIADO Nº 14

ENUNCIADO Nº 15

A emendatio libelli, na nova redação do art. 383 do CPP, pode ser aplicada em 
qualquer fase da persecução penal para definição de direitos do acusado ou para o 
reconhecimento de incompetência (Aprovado no I FONACRIM).

O § 4º do art. 394 do CPP revogou a defesa preliminar da Lei de Drogas, em primeiro 
grau de jurisdição. (Aprovado no I FONACRIM) (CANCELADO no IV Fonacrim)

O § 4º do art. 394 do CPP revogou a defesa preliminar da Lei de Drogas, em primeiro 
grau de jurisdição. (Aprovado no I FONACRIM) (CANCELADO no IV Fonacrim)

A dispensa legal de transcrição compreende apenas a gravação de voz e imagem, não 
abrangendo a gravação somente de áudio. (Aprovado no I FONACRIM) (CANCELADO 
no IV FONACRIM)

A falta de interesse em razão da prescrição pela pena em perspectiva pode ser 
reconhecida quando manifesta e admitida com prudente valoração de segurança 
acerca da pena máxima admissível e da extrapolação do tempo para sua ocorrência. 
(Aprovado no I FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 16

ENUNCIADO Nº 17

ENUNCIADO Nº 18

ENUNCIADO Nº 19

ENUNCIADO Nº 20

O valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime pode abranger danos 
morais. (Aprovado no I FONACRIM)

Pode o juiz absolver sumariamente o acusado cuja ação penal tenha sido iniciada. 
(Aprovado no I FONACRIM) (CANCELADO no IV FONACRIM)

É constitucional a citação com hora certa prevista no art. 362 do CPP, devendo-se 
comprovar a ocultação do réu por satisfatórias diligências (Aprovado no I FONACRIM).

A regra do parágrafo segundo do art. 399 do CPP, ao consagrar no processo penal o 
princípio da identidade física do juiz, não tem caráter absoluto, aplicando-se a ela as 
mesmas exceções previstas no art. 132 do CPC (Aprovado no I FONACRIM)

Não é absoluta a inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei 8.906/1994, cedendo 
mediante decisão judicial. (Aprovado no I FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 21

É válida a busca e apreensão em escritório de advocacia se a OAB, comunicada da 
diligência, não indica representante em tempo hábil. (Aprovado no I FONACRIM)

#IFONACRIM



ENUNCIADO Nº 22

ENUNCIADO Nº 23

ENUNCIADO Nº 24

ENUNCIADO Nº 25

O cumprimento de mandados de busca e apreensão deve iniciar-se durante o dia, 
podendo estender-se pelo período noturno, caso necessário ao encerramento da 
diligência. (Aprovado no I FONACRIM)

Não há nulidade no deferimento de diligências policiais sem a oitiva do Ministério 
Público. (Aprovado no I FONACRIM)

A justificação para o uso de algemas, pelo agente ou autoridade policial, pode ser 
consignada posteriormente à realização do ato. (Aprovado no I FONACRIM)

Redação anterior: Nos crimes tributários, o parâmetro objetivo para aplicação da 
insignificância penal – excluídas as condutas fraudulentas – é o valor do crédito 
tributário (principal e acessório) fixado por ato normativo da Receita Federal ou 
Ministério da Fazenda como o mínimo necessário para o ajuizamento de execução 
fiscal (Enunciado 1 aprovado no II FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM).

REVOGAÇÃO APROVADA DURANTE O VII FONACRIM:
Revogação, pelo fato de que a redação está desatualizada em relação ao entendimento 
atual da jurisprudência (exclusão das condutas fraudulentas, inclusão dos acessórios 
e o ato normativo não seria necessariamente esse). Os tribunais fixam um valor fixo, 
fundamentado nos atos, mas não necessariamente esse.
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ENUNCIADO Nº 26

ENUNCIADO Nº 27

ENUNCIADO Nº 28

ENUNCIADO Nº 29

O crime de apropriação indébita previdenciária é crime omissivo próprio e exige 
apenas dolo genérico para a configuração do tipo subjetivo. (Enunciado 2 aprovado 
no II FONACRIM, RENUMERADO no IV FONACRIM e mantida a redação durante o VII 
FONACRIM)

Em processos penais relativos a crimes tributários, é ônus da acusação diligenciar 
por informações sobre a exclusão do contribuinte de programas de parcelamento. 
(Enunciado 3 aprovado no II FONACRIM, RENUMERADO no IV FONACRIM, e mantida 
a redação no VII FONACRIM).

Redação anterior: É possível ao juízo criminal a análise da validade do lançamento 
tributário (Enunciado 4 aprovado no II FONACRIM, RENUMERADO no IV FONACRIM).

REVOGAÇÃO APROVADA DURANTE O VII FONACRIM: 
O Juízo Criminal não é a instância adequada para analisar a validade do lançamento 
tributário, o que deve ser discutido no Juízo Cível ou na esfera administrativa.

Reconhecida a inconstitucionalidade, no caso concreto, da pena mínima cominada 
no art. 273 do Código Penal, por violar o princípio da proporcionalidade, pode o juiz 
aplicar o preceito secundário de outro tipo penal relacionado com os elementos 
normativos da conduta analisada (Enunciado 5, aprovado no II FONACRIM, com nova 
redação e numeração dada IV FONACRIM).

Redação anterior: É inconstitucional a pena mínima cominada no art. 273 do Código 
Penal por violar o princípio da proporcionalidade, podendo o juiz fixar a pena sem 
limite mínimo predeterminado ou proceder à adequação típica da conduta a outra 
norma do sistema penal que abranja os elementos normativo.
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ENUNCIADO Nº 30

ENUNCIADO Nº 31

ENUNCIADO Nº 32

ENUNCIADO Nº 33

ENUNCIADO Nº 34

Em circunstâncias excepcionais, o princípio da insignificância é aplicável aos crimes 
contra o meio ambiente. (Enunciado 6, aprovado no II FONACRIM, com nova redação 
e numeração, no IV FONACRIM)

A reiteração da conduta delitiva, em regra, afasta a aplicação do princípio da 
insignificância (Enunciado 7, aprovado no II FONACRIM, com nova redação e 
numeração, no IV FONACRIM).

Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes tributários cometidos mediante 
fraude. (Enunciado 8 aprovado no II FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM).

O artigo 17-B da Lei nº 9.613/1998 e os artigos 15 e 16 da Lei nº 12.850/2013 são 
constitucionais, pois conferem à autoridade policial e ao Ministério Público apenas 
acesso a dados não incluídos no âmbito do direito fundamental à intimidade, e aplicam-
se a todos os procedimentos de investigação criminal. (Enunciado 9, aprovado no II 
FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM)

A informação sobre os registros de identificação dos números dos terminais de 
origem e de destino das ligações telefônicas à autoridade policial e ao Ministério 
Público, prevista no artigo 17 da Lei nº 12.850/2013, depende de autorização judicial. 
(Enunciado 10, aprovado no II FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 35

ENUNCIADO Nº 36

ENUNCIADO Nº 37

ENUNCIADO Nº 38

ENUNCIADO Nº 39

O artigo 17-D da Lei nº 9.613/1998 é inconstitucional, pois a aplicação da medida 
cautelar de afastamento de servidor público de suas funções depende de decisão 
judicial. (Enunciado 11, aprovado no II FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM)

No curso da instrução criminal, caso o MPF, intimado para tanto, não demonstre a 
existência de circunstâncias que possam importar na fixação da eventual pena ventual 
em patamar no qual a pretensão punitiva não estaria prescrita, o processo poderá 
ser extinto por falta de interesse de agir. (Enunciado 1, aprovado no III FONACRIM, 
renumerado no IV FONACRIM)

No caso dos crimes tributários alcançados pela súmula vinculante n. 24, a prescrição 
tem início com a constituição definitiva do crédito. (Enunciado 2 aprovado no III 
FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM, e mantida a redação durante o VII 
FONACRIM)

Diante do caráter devolutivo da apelação, o acórdão que confirme a sentença 
condenatória constitui marco interruptivo do prazo prescricional após a edição da 
Lei n. 11.596/2007. (Enunciado 3, aprovado no III FONACRIM, renumerado no IV 
FONACRIM).

O acesso aos autos é irrestrito quando não há segredo de justiça. (Enunciado 4, 
aprovado no III FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 40

ENUNCIADO Nº 41

ENUNCIADO Nº 42

ENUNCIADO Nº 43

Sempre que possível, o segredo de Justiça deve limitar-se a dados ou peças 
específicos dos autos. (Enunciado 5, aprovado no III FONACRIM, renumerado no IV 
FONACRIM)

O registro nos autos das pessoas que a eles tiveram acesso ou deles extraíram 
cópias não constitui restrição ao direito de informação. (Enunciado 6, aprovado no III 
FONACRIM, RENUMERADO no IV FONACRIM)

A adoção da prestação pecuniária depositada em conta única, em substituição de 
pena (art. 44 do CP), assim como em propostas de transação penal e suspensão 
condicional do processo, é decisão de conteúdo jurisdicional, cabendo 
exclusivamente ao juiz da ação penal decidir por sua adoção ou não. Da mesma 
forma, caberá ao juiz da execução penal, quando remetida a ele a decisão sobre a 
destinação dos recursos, decidir se será adotado o procedimento de conta única 
ou não (Enunciado 7, aprovado no III FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM).

A adoção da prestação pecuniária depositada em conta única, em substituição de 
pena (art. 44 do CP), assim como em propostas de transação penal e suspensão 
condicional do processo, é decisão de conteúdo jurisdicional, cabendo exclusivamente 
ao juiz da ação penal decidir por sua adoção ou não. Da mesma forma, caberá ao 
juiz da execução penal, quando remetida a ele a decisão sobre a destinação dos 
recursos, decidir se será adotado o procedimento de conta única ou não. (Enunciado 
7, aprovado no III FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 44

ENUNCIADO Nº 45

ENUNCIADO Nº 46

ENUNCIADO Nº 47

ENUNCIADO Nº 48

O ajuste de que trata o art. 221 do CPP deve ser efetuado mediante oportunidade de 
indicação pela autoridade, de acordo com opções informadas pelo juízo, respeitado 
o prazo de instrução do rito respectivo. Não havendo indicação pela autoridade, o 
juiz designará o ato. (Enunciado 9, aprovado no III FONACRIM, renumerado no IV 
FONACRIM)

É possível determinar a coleta de perfil genético para fins de alimentar o banco de 
dados previsto na Lei 12.654/2012, em situações devidamente justificadas, nas quais 
o material genético possa ser útil na identificação criminal em investigações futuras 
ou revisões criminais. (Enunciado 10, aprovado no III FONACRIM, renumerado no IV 
FONACRIM)

Não é obrigatória a prévia manifestação do Ministério Público Federal quanto às 
providências do art. 310 do CPP. (Enunciado 11, aprovado no III FONACRIM, renumerado 
no IV FONACRIM)

É cabível a fixação de “astreintes” no processo criminal. (Enunciado 12, aprovado no III 
FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM)

Em casos de crimes graves contra a Administração Pública, não se deve permitir o 
apelo em liberdade, salvo se o produto do crime tiver sido integralmente recuperado. 
(Enunciado 13, aprovado no III FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 49

ENUNCIADO Nº 50

ENUNCIADO Nº 51

ENUNCIADO Nº 52

ENUNCIADO Nº 53

Um dos parâmetros para a fixação da fiança é o valor do dano causado. (Enunciado 14, 
aprovado no III FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM)

Peças de informação produzidas no âmbito do Ministério Público deverão seguir as regras 
de tramitação do inquérito policial, inclusive com a competente distribuição e arquivamento 
perante o Poder Judiciário. (Aprovado no IV FONACRIM)

Os inquéritos em tramitação direta entre autoridade policial e Ministério Público deverão ser 
distribuídos perante o Poder Judiciário. (Aprovado no IV FONACRIM)

Em caso de descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, a decretação da 
prisão preventiva não se submete ao limite de pena do art. 313, I, do CPP. (Aprovado no IV 
FONACRIM)

Na audiência de custódia, a presença do juiz, membro do Ministério Público, advogado ou 
defensor público poderá ocorrer por videoconferência. (Aprovado no IV FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 54

ENUNCIADO Nº 55

ENUNCIADO Nº 56

ENUNCIADO Nº 57

ENUNCIADO Nº 58

O prazo de vinte e quatro horas para a realização da audiência de custódia pode ser flexibilizado 
em situações excepcionais. (Aprovado no IV FONACRIM)

É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, 
o juiz entender de pronto que é caso de concessão de liberdade. (Aprovado no IV FONACRIM)

É lícita a utilização na esfera penal, independente de autorização judicial, de informações 
bancárias obtidas diretamente pelas autoridades fiscais, desde que respeitados os requisitos 
do artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001. (Aprovado no IV FONACRIM)

É constitucional a utilização de informações sobre operações que envolvam recursos 
provenientes de quaisquer atividades criminosas, obtidas pelas instituições financeiras 
e Banco Central, independente de autorização judicial (art. 1º, § 3º, IV e art. 9º da LC 105).
(Aprovado no IV FONACRIM)

É possível a utilização das provas obtidas em acordo de cooperação internacional, para fim 
diverso daquele que justificou a sua obtenção, desde que não haja vedação expressa no 
tratado ou no acordo de cooperação. (Aprovado no IV FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 59

ENUNCIADO Nº 60

ENUNCIADO Nº 61

ENUNCIADO Nº 62

ENUNCIADO Nº 63

Sem prejuízo da prerrogativa prevista no artigo 222, § 3º, do CPP, de expedição de 
carta precatória para realização de atos processuais, deve-se priorizar a utilização 
dos meios eletrônicos consentâneos à virtualização do processo. (Aprovado no IV 
FONACRIM)

A aplicação do princípio da insignificância é incompatível com o crime de tráfico 
internacional de drogas e figuras equiparadas. (Aprovado no IV FONACRIM)

Prisão domiciliar enseja detração, independentemente de monitoramento eletrônico. 
(Aprovado no IV FONACRIM)

Nas Seções ou Subseções onde não haja casa de albergado, não há óbice ao Juiz 
Federal com competência em execução penal exercer a fiscalização das penas dos 
réus em regime aberto. (Aprovado no IV FONACRIM)

Na fiscalização do cumprimento da pena no regime aberto domiciliar, em face da 
inexistência de casa de albergado, bem como das penas restritivas de direitos, o 
custeio das despesas do monitoramento eletrônico não pode ser imposto ao apenado. 
(Aprovado no IV FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 64

ENUNCIADO Nº 65

ENUNCIADO Nº 66

ENUNCIADO Nº 67

ENUNCIADO Nº 68

Em caso de conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade, a 
expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no regime 
aberto pode ser substituída pela expedição de mandado de condução coercitiva (a 
ser cumprido pela autoridade policial), para fins de comparecimento na audiência 
admonitória. (Aprovado no IV FONACRIM)

O Juízo da Execução Penal, excepcionalmente e desde que não prejudique o 
apenado, por ocasião da realização da audiência admonitória, poderá realizar 
a adequação das penas restritivas de direito fixadas na sentença aos fatos 
extraordinários supervenientes ao trânsito em julgado, ajustando-as às condições 
pessoais do condenado. (Aprovado no IV FONACRIM)

As implicações da pena de multa na progressão do regime de cumprimento da pena 
não alteram a legitimidade para a cobrança do valor atribuída à Fazenda Nacional. 
(Aprovado no IV FONACRIM)

Em caso de foro por prerrogativa de função, a reunião de processos por conexão ou 
continência constitui medida excepcional. (Aprovado no V FONACRIM)

Não viola o princípio da presunção de inocência a execução da pena após decisão 
condenatória proferida em 2º grau de jurisdição. (Aprovado no V FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 69

ENUNCIADO Nº 70

ENUNCIADO Nº 71

ENUNCIADO Nº 72

ENUNCIADO Nº 73

O início da execução da pena após decisão penal condenatória proferida em 2º grau 
de jurisdição tem amparo na interpretação sistemática da Constituição (art.5º, LVII e 
LXVI), do Código de Processo Penal (art. 283 c/c art. 637) e nos tratados e convenções 
internacionais ratificados pelo Brasil. (Aprovado no V FONACRIM)

Destinação de bens objeto de perdimento. Compõe ônus da delegação pública a 
realização, pelos cartórios extrajudiciais, dos atos necessários à instrução de feitos 
criminais, nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto-lei nº 1.537/77, recepcionado 
pelo artigo 236, § 2º, da CF/88. (Aprovado no V FONACRIM)

À luz do artigo 798 do CPP, o artigo 220 do CPC não se aplica ao processo penal. 
(Aprovado no V FONACRIM)

A regra prevista no artigo 12 do CPC não se aplica ao processo penal. (Aprovado no V 
FONACRIM)

Em se tratando de prisão em flagrante, é válido o acesso a conversas e dados 
contidos em dispositivo informático ou de telecomunicação, inclusive em relação a 
interlocutores e/ou terceiros mencionados, desde que haja autorização judicial ou 
consentimento do detentor. (Aprovado no V FONACRIM)
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ENUNCIADO Nº 74

ENUNCIADO Nº 75

ENUNCIADO Nº 76

ENUNCIADO Nº 77

ENUNCIADO Nº 78

A autorização judicial para busca e apreensão em determinada localidade inclui a 
apreensão de quaisquer dispositivos informáticos ou de telecomunicações, permitindo 
a busca pessoal naqueles que se encontrem no local. (Aprovado no V FONACRIM)

A negativa de fornecimento de informações judicialmente requisitadas sujeita-se à 
imposição de multa (astreintes), bloqueio de ativos, de transferências internacionais e 
prisão, assim como quaisquer outras medidas judiciais necessárias ao cumprimento 
da decisão. (Aprovado no V FONACRIM)

As astreintes fixadas no processo penal, em razão do descumprimento de ordem 
judicial, não possuem natureza penal e fundam-se no artigo 536, §1º, do CPC, não 
tendo destinação legal específica. (Aprovado no V FONACRIM)

Virtualização/digitalização obrigatória e prioritária dos processos de corrupção na JF.

Considerar válida a entrega de documentos e eventuais IPLs em formato digital.
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ENUNCIADO Nº 79

ENUNCIADO Nº 80

ENUNCIADO Nº 81

ENUNCIADO Nº 82

ENUNCIADO Nº 83

Os crimes de corrupção e contra a Administração Pública em geral devem ser julgados 
em todas as instâncias com prioridade em relação aos demais.

É lícita a adoção de medidas alternativas no interesse da instrução processual e da 
razoável duração do processo, tais como contar com a colaboração das partes à 
condução das testemunhas ao juízo, evitando a expedição de cartas precatórias, 
rogatórias e mandados de intimação.

Configura abuso de defesa arrolar testemunha sem pertinência com os fatos do 
processo, violando o princípio da colaboração das partes e da boa fé processual.

A decisão recente do STF na questão de ordem da AP 937 aplica-se em casos de 
mandatos consecutivos, independente do cargo, sendo competente para julgamento 
o juiz de primeiro grau.

“É ônus da parte interessada apontar e comprovar a conexão estrita e exata entre a 
prova ilícita e as provas supostamente decorrentes desta, nos termos artigo 156 do 
CPP.”

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM



ENUNCIADO Nº 84

ENUNCIADO Nº 85

ENUNCIADO Nº 86

ENUNCIADO Nº 87

ENUNCIADO Nº 88

“São inadmissíveis as provas ilícitas, na forma do art. 157, caput, do CPP, assim 
entendidas aquelas obtidas mediante violação a direitos e garantias constitucionais 
e legais.”

“É possível o acesso, sem prévia ordem judicial, aos dados do dispositivo eletrônico, 
desde que realizado imediatamente após a prisão em flagrante do investigado ou 
apreensão, presente o requisito da urgência na produção dos elementos de prova, 
devidamente justificada pela autoridade.”

A autorização de quebra de sigilo de dados armazenados em um dispositivo específico 
engloba a sua integralidade, resguardado o sigilo do processo.

A remissão legislativa do parágrafo segundo do art. 10 da Lei 12.965/14, refere-se 
aos parâmetros e prazos da Lei nº 9.296/96, conforme o parágrafo único do artigo 
primeiro desta.

A empresa que presta serviços em território nacional não pode descumprir ordem 
judicial de acesso a dados sob o fundamento de não possuir representação no Brasil.

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM



ENUNCIADO Nº 89

ENUNCIADO Nº 90

ENUNCIADO Nº 91

Nos crimes tributários, o parâmetro objetivo para aplicação da insignificância penal 
– excluídas as condutas fraudulentas – é o valor do crédito tributário (principal e 
acessório) fixado por ato normativo da Receita Federal ou Ministério da Fazenda como 
o mínimo necessário para o ajuizamento de execução fiscal (Enunciado 1 aprovado no 
II FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM). Aprovada a revogação do enunciado

PROPOSTA DE REVOGAÇÃO:
Revogação, pelo fato de que a redação está desatualizada em relação ao entendimento 
atual da jurisprudência (exclusão das condutas fraudulentas, inclusão dos acessórios 
e o ato normativo não seria necessariamente esse). Os tribunais fixam um valor fixo, 
fundamentado nos atos, mas não necessariamente esse.

O crime de apropriação indébita previdenciária é crime omissivo próprio e exige 
apenas o dolo genérico para a configuração do tipo subjetivo (Enunciado 2 aprovado 
no II FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM).

PROPOSTA: Manutenção com a redação atual.

Em processos penais relativos a crimes tributários, é ônus da acusação diligenciar 
por informações sobre a exclusão do contribuinte de programas de parcelamento 
(Enunciado 3 aprovado no II FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM).

PROPOSTA: Manutenção com a redação atual.

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM



ENUNCIADO Nº 92

ENUNCIADO Nº 93

ENUNCIADO Nº 94

ENUNCIADO Nº 95

ENUNCIADO Nº 96

É possível ao juízo criminal a análise da validade do lançamento tributário (Enunciado 
4 aprovado no II FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM). Aprovada a revogação

PROPOSTA: ENUNCIADO Nº 28 – Revogado

O Juízo Criminal não é a instância adequada para analisar a validade do lançamento 
tributário, o que deve ser discutido no Juízo Cível ou na esfera administrativa.

fraude (Enunciado 8 aprovado no II FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM). 
Aprovada a revogação

PROPOSTA: ENUNCIADO Nº 32 – Revogado (por unanimidade).

No caso dos crimes tributários alcançados pela súmula vinculante nº 24, a prescrição 

FONACRIM, renumerado no IV FONACRIM).

PROPOSTA: ENUNCIADO Nº 37 – Manter na redação atual.

Esgotadas as instâncias ordinárias, inicia-se a prescrição da pretensão executória 
estatal. (CANCELADO no VIII Fonacrim)

#VIIFONACRIM

#VIIFONACRIM
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#VIIFONACRIM



ENUNCIADO Nº 102
#VIIIFONACRIM

É dispensável a realização da audiência de custódia quando o juiz determinar a 
imediata restituição da liberdade do preso. 

ENUNCIADO Nº 97

Esgotadas as instâncias ordinárias, não há distinção quanto à possibilidade de 
execução de penas privativas de liberdade e penas restritivas de direitos.

#VIIFONACRIM

ENUNCIADO Nº 98
#VIIIFONACRIM

Havendo garantia do crédito tributário, mediante depósito integral e em dinheiro, na 
seara cível, é cabível a extinção da ação penal, por ausência de interesse processual. 

ENUNCIADO Nº 99
#VIIIFONACRIM

Não implica bis in idem a aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CPB), após a 
aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, ainda que o 
valor individual da sonegação em cada competência ou exercício financeiro, seja 
inferior a 1 milhão de reais.

ENUNCIADO Nº 100
#VIIIFONACRIM

Não há nulidade na realização da audiência de custodia por videoconferência, salvo 
comprovação de efetivo prejuízo.

ENUNCIADO Nº 101
#VIIIFONACRIM

É admitida a realização de audiência de custódia por videoconferência, notadamente 
quando o preso estiver custodiado em local diverso da sede do Juízo.

http://www.ajufe.org.br/fonacrim


ENUNCIADO Nº 103
#VIIIFONACRIM

Na hipótese do artigo 310 do CPP, não há ilegalidade na decretação da prisão 
preventiva decorrente do flagrante, quando requerida medida cautelar diversa pela 
MPF. 

ENUNCIADO Nº 104
#VIIIFONACRIM

É atribuição do MP a localização e intimação prévia do investigado para fins de propo
-situra de ANPP. 

ENUNCIADO Nº 105
#VIIIFONACRIM

É cabível a propositura do ANPP mesmo após o recebimento da denúncia. 

ENUNCIADO Nº 106
#VIIIFONACRIM

Por ocasião do oferecimento da denúncia, cabe ao MP demonstrar que promoveu a 
notificação do Investigado da recusa da propositura do ANPP para fins de aplicação 
do artigo 28 – A, inciso 14 do CPP. 

ENUNCIADO Nº 107
#VIIIFONACRIM

#VIIIFONACRIM

O prazo da prescrição da pretensão executória somente se inicia após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória para ambas as partes. 

ENUNCIADO Nº 108

O exercício da precedência no acesso e na guarda dos vestígios relacionados a 
ocorrências aeronáuticas (art. 88-C do CBA) da Autoridade de Investigação Sipaer 
deve ocorrer sob os princípios da integridade e rastreabilidade da cadeia de custódia 
previstos no código de processo penal.



Para mais informações sobre o FONACOM, acesse: 
www.ajufe.org.br/fonacrim

ENUNCIADO Nº 109
#VIIIFONACRIM

É possível aplicar a alienação antecipada prevista no art. 144-A do CPP aos 
criptoativos.

ENUNCIADO Nº 110
#VIIIFONACRIM

A liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de pagamento de honorários, 
prevista no artigo 24-A DA LEI No 8.906/94, não alcança os valores e bens sujeitos ao 
perdimento.

ENUNCIADO Nº 111
#VIIIFONACRIM

É ônus do requerente demonstrar a licitude dos bens constritos para fim de liberação. 


