Atualização 4 para ser juntada na pág. 1029 do Livro de 2014

Direito Penal
15.3 OMISSÃO DE ANOTAÇÃO NA CTPS (ART. 297, § 4º DO CP)
Na pág. 1029, é feita a seguinte pergunta:

De quem é a competência para julgar o crime do art. 297, § 4º do CP?
No livro está respondido que a competência é da Justiça Estadual. Ocorre que
esse entendimento foi alterado. O que vale atualmente é o seguinte:
Compete à Justiça Federal (e não à Justiça Estadual) processar e julgar o crime
caracterizado pela omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art.
297, § 4º, do CP).
No delito tipificado no art. 297, § 4º, do CP, o sujeito passivo é o Estado
(Previdência Social), uma vez que a ausência de anotação de informações
relativas ao vínculo empregatício na CTPS afeta diretamente a arrecadação das
contribuições previdenciárias (espécie de tributo), já que estas são calculadas
com base no valor do salário pago ao empregado.
Assim, quando o patrão omite os dados de que trata o § 4º, ele está lesando,
em primeiro lugar, a arrecadação da Previdência Social, administrada pelo
INSS, que é uma autarquia federal. O empregado é prejudicado de forma
apenas indireta, reflexa.
STJ. 3ª Seção. CC 135.200-SP, Rel. originário Min. Nefi Cordeiro, Rel. para
acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/10/2014 (Info 554).

Por que a competência é da Justiça Federal? Qual é o interesse federal na
causa? O lesado não foi apenas o empregado?
NÃO. No delito tipificado no art. 297, § 4º, do CP, o sujeito passivo é o Estado
(Previdência Social), uma vez que a ausência de anotação de informações
relativas ao vínculo empregatício na CTPS afeta diretamente a arrecadação das
contribuições previdenciárias (espécie de tributo), já que estas são calculadas
com base no valor do salário pago ao empregado.
Para o STJ, o objetivo do legislador, ao acrescentar o aludido tipo penal, foi o
de proteger a Previdência Social e, de forma reflexa e secundária, os interesses
do trabalhador. Tais circunstâncias fazem com que o referido crime seja de
competência da Justiça Federal, conforme o disposto no art. 109, IV, da CF/88.

