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

ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2017

Aos  vinte  e  três  dias  do  mês  de  agosto  do  ano  dois  mil  e  dezessete,  em  sessão  virtual  eletrônica
extraordinária, realizada em razão da urgência do pleito,  convocada e presidida pela Coordenadora, Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, da qual participaram os membros titulares Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF
julgou o seguinte procedimento:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

001. Processo: 1.00.000.015399/2017-24  (CÓPIA
DOS  AUTOS  JF-SOR-0005717-
78.2017.4.03.6110-INQ

Voto: 6635/2017 Origem:  PROCURADORIA GERAL
DA REPUBLICA

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

Ementa: REU PRESO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, § 1º, INC.
IV) DE CIGARROS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 12). MPF:
ARQUIVAMENTO PELO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV,
DA  LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO  PRÍNCIPIO  DA  BAGATELA  À  ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de contrabando de
cigarros (CP, art. 334-A, § 1º , inc. IV) e posse irregular de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 12),
tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 1.170 maços de cigarros de procedência
estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a
regular importação, além de uma arma de fogo raspada. 2. O Procurador da República oficiante,
promoveu o arquivamento em relação a apreensão dos cigarros, haja vista que tal conduta se
amoldaria melhor ao crime de descaminho, incidindo, assim, o princípio da insignificância no caso,
em razão do valor dos tributos iludidos. Quando a posse irregular de arma de fogo promoveu o
declínio de atribuições, haja vista não haver indícios de transnacionalidade na conduta. 3. O Juízo
Federal,  no  entanto,  discordou  dos  fundamentos  expostos  pelo  parquet,  tendo  em  conta  a
quantidade de cigarros apreendidos e a inaplicabilidade do princípio da insignificância no crime de
contrabando. Com relação ao pedido de declínio de atribuições, entendeu haver conexão com o
crime de contrabando, uma vez que haveria indícios de que a arma era utilizada para garantir a
segurança no local em que havia o comércio clandestino de cigarros. 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. 5.
Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de
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investigação referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar
153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta,
seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a
reiteração da conduta. 6. No caso presente, observada a norma de regência, não se revela viável
o arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida de
1.170 maços de cigarros supera o limite estabelecido por esta Câmara. Ademais, não há nos
autos  informações  da  Receita  Federal  quanto  a  possível  reiteração  de  conduta,  apenas
antecedentes criminais que indicam que o investigado já fora condenado duas vezes pelo crime
de furto. 7. Quanto ao pedido de declínio de atribuições, não havendo o arquivamento do crime de
contrabando, e havendo conexão entre os crimes, impõem-se a aplicação da Súmula 122 do
Superior Tribunal de Justiça Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos
crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do
Código de Processo Penal. 8. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Original assinada
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Coordenadora

Original assinada
JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Titular

Original assinada
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Titular
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