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VOTO Nº 4464/2019
PROCEDIMENTO Nº 5005261-76.2019.4.04.7005
ORIGEM: 4ª VARA FEDERAL DE CASCAVEL
PROCURADOR OFICIANTE: ANDRÉ BORGES ULIANO
RELATOR: CLAUDIO DUTRA FONTELLA

MATÉRIA: Inquérito policial. Possível crime de descaminho, tipificado no art. 334 do
Código Penal. Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder de
diversos investigados, sem a necessária documentação comprobatória de sua regular
importação. Valor dos tributos devidos calculados em R$ 5.205,36; R$ 11.968,22; R$
11.740,98 e R$ 2.544,81. Promoção de arquivamento com base no princípio da
insignificância. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28
do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não obstante o valor dos tributos iludidos
fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância da ação
delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da
tese da bagatela. Investigados que apresenta outros registros de apreensão de
mercadorias de origem estrangeira nos últimos cinco anos, no valor de R$ 10.556,59; R$
16.984,22; R$ 15.124,17; R$ 11.740,98 e 2.561,78, respectivamente. Hipótese de efetiva e
flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação de outro membro do MPF para
prosseguir na persecução penal.

PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,

atenta ao que consta dos autos, delibera pelo PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO

PENAL, nos termos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, face a notícia de

reiteração da conduta delitiva pelo investigado.

Remetam-se os autos ao Procurador-Chefe da PR/PR para as providências

cabíveis, cientificando-se o Juízo de origem e o Procurador da República oficiante, com as

homenagens de estilo.

Brasília/DF, 18 de julho de 2019.

Claudio Dutra Fontella
Procurador Regional da República
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