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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE MAIO DE 2016

Aos  nove  dias  do  mês  de  maio  do  ano  dois  mil  e  dezesseis,  em  sessão  virtual  eletrônica
convocada pelo Coordenador,  da qual participaram  o  Coordenador, Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada,  e os Suplentes, Dr. Juliano Biocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. Brasilino Pereira dos
Santos, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF julgou o seguinte processo:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

001. Processo: 1.00.000.006867/2016-99 Voto: 3582/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO
IRREGULAR DE 285 MAÇOS DE CIGARROS. MPF: INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334,
§ 1º, alínea c, do Código Penal, em decorrência da apreensão de 285 (duzentos e oitenta e cinco)
maços de cigarro de origem estrangeira, desprovidos da documentação comprobatória de sua
regular introdução no país. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  com suporte  no princípio  da insignificância,  ressaltando  a inexpressividade do valor  das
mercadorias e a ofensa mínima ao erário pelo não recolhimento dos tributos. 3. O Juízo Federal,
por  sua  vez,  discordou  da  manifestação  de  arquivamento  por  considerar  que  a  introdução
clandestina de cigarro caracteriza crime de contrabando, o que obsta a aplicação do princípio da
insignificância,  pois  o  bem jurídico  protegido  é  distinto  da  figura  típica  do  descaminho.  4.  A
natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do
efeito  nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no
território nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com
rigor, tal comércio. 5. No caso, revela-se inadequado o reconhecimento da insignificância, já que
superado o limite de 153 maços de cigarros estabelecido pela Orientação nº 25 desta 2ª CCR que
orienta os membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal a procederem ao
arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adequem ao contrabando
de  cigarros,  quando  a  quantidade  apreendida  não  superar  153  maços,  seja  pela  diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal. 6. Esse
parâmetro  objetivo  teve  como  referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um  indivíduo
normalmente consome ao dia, observado o prazo de validade do produto, obtido por meio de
consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva
INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o prazo de



validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se, portanto, 17 (cigarros) x
180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 7. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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