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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE JUNHO DE 2017

Aos dois dias do mês de junho 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 o titular Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, bem como a Suplente Dra. Maria
Helena  Helena  Nogueira  de  Paula,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF  julgou  os seguintes
procedimentos:

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

001. Processo: 1.00.000.009981/2017-51-
( 501748617.2017.4.04.7000) 

Voto: 4447/2017 Origem: JF/PR/CUR - JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: RÉU  PRESO.  AÇÃO  PENAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, CC. OS ARTS. 35 E 40, INC. V). MPF:
PEDIDO EM JUÍZO DE DECLÍNIO DO APURATÓRIO À JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA RESIDUAL
DA  JUSTIÇA  ESTADUAL  EM  RELAÇÃO  À  FEDERAL.  SUFICIÊNCIA  DOS  INDÍCIOS  DE
INTERNALIZAÇÃO DA DROGA.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR
PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Ação  Penal  originariamente  em  trâmite
perante o Juízo Estadual, na qual se apura a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 35,
caput,  e  33,  caput,  c/c  artigo  40,  V,  todos  da  Lei  11.343/06.  2.  A prisão  em  flagrante  foi
homologada pelo Juízo Criminal de Campina Grande do Sul/PR e, posteriormente, o flagrante foi
convertido em prisão preventiva.Diante deste cenário, o Ministério Público do Estado do Paraná
ofereceu denúncia, imputando aos réus a prática do crime de tráfico de drogas e associação ao
tráfico (arts. 33 e 35, caput c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06). 3. Ao ser ouvido em juízo, um
dos denunciados afirmou ter buscado a droga no Paraguai, descrevendo a ação em detalhes,
desde a retirada da droga em edifício localizado no país vizinho até o momento da preparação e
carregamento da droga para transporte ao Brasil.  4.  Após as novas informações,  o Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná,  em sede  de  alegações  finais,  requereu  o  reconhecimento  da
incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito. O Juízo Estadual, acolhendo o
entendimento ministerial, reconheceu sua incompetência para o julgamento do feito e determinou
a remessa dos autos à Justiça Federal.  5. O Procurador da República oficiante, por sua vez,
requereu fosse suscitado o conflito de competência, por entender que inexiste nos autos prova
efetiva de que a droga teria sido adquirida no Paraguai, não bastando, por si só, o depoimento do
denunciado para firmar a competência da justiça federal. 6. O Juiz Federal, todavia, indeferiu o
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pleito ministerial, por entender que a Justiça Federal é competente para apreciar o feito, uma vez
que  se  fazem presentes  os  indícios  de  transnacionalidade,  autoria  e  materialidade  delitivas.
Apontou o magistrado diversas circunstâncias que apontam para a transacionalidade da conduta.
7. Competência residual da Justiça Estadual em relação à Justiça Federal. Desnecessidade da
transposição  de  fronteira  com o  narcótico  para  caracterização  da  transnacionalidade  delitiva,
bastando  os  indícios  de  internalização  pelo  agente  da  substância  alucinógena  em  território
nacional. Precedente STJ: CC nº 132133/MS. Precedente 2ª CCR: 5001191-58.2015.4.04.7004,
Sessão  nº  633,  de  18/12/2015,  unânime.  8.  Observa-se,  no  caso,  que  o  depoimento  do
investigado  não  constitui  como  indício  único  da  transnacionalidade  do  delito,  mas  sim  como
complemento às demais circunstâncias apontadas pelo magistrado que, em conjunto, apontam
para a origem estrangeira da droga apreendida. 9. Designação de outro Membro do MPF para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
membro  do  MPF para  prosseguir  na  persecução penal,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

002. Processo: 1.00.000.009907/2017-35  -
(50062384520174047003)

Voto: 4383/2017 Origem: JF/PR/MGA - JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE MARINGÁ/PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: RÉU PRESO. Inquérito Policial. Denúncia oferecida em face de particular, pela prática dos crimes
de roubo qualificado (CP, 157, caput e §2º, I e II) em face dos Correios e de corrupção de menor
de 18 anos (Lei 8.069/90, art. 244-B). O Procurador da República oficiante entendeu que não
seria possível imputar ao denunciado o crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que tal ato
teria consistido em meio para a prática do crime de roubo, restando por ele absorvido. Aplicação
do princípio da consunção. O Magistrado, contudo, recebeu a denúncia em relação aos crimes
previstos no 157, caput e §2º,  I  e II  e Lei 8.069/90,  art.  244-B, discordando do entendimento
ministerial  quanto  a  absorção  do  crime  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  (art.  14,  da  Lei  nº
10.826/2003), por entender que "no caso concreto, há possibilidade de formação do concurso
material". Art. 28 do CPP. Segundo entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, "o princípio
da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio
necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações,
o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível  a
constatação do nexo de dependência entre  as condutas,  a fim de que ocorra a absorção da
menos lesiva pela mais nociva ao meio social" (HC nº 371692/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, Dje de 21/03/2017). Na hipótese dos autos, é de se reconhecer a aplicação do princípio
da consunção, haja vista que o delito de roubo, duplamente majorado pelo concurso de pessoas e
pelo emprego de arma, e o de porte ilegal de arma de fogo foram praticados no mesmo contexto
fático,  sendo que este  último foi  o  meio  empregado para a  prática daquele.  Nota-se que as
condutas ocorreram na mesma ocasião, uma vez que, após o roubo, o investigado e o menor
empreenderam em fuga, seguida de perseguição policial, que posteriormente culminou na prisão
em flagrante e, por consequência, na apreensão da arma. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá. Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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   Por  estar  conforme,  eu,  Márcia  Noll  Barboza,  Secretária  Executiva da 2ª  Câmara,  assino a presente  ata,
assinada também pela Coordenadora e pelos Membros participantes.

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
MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA
Suplente

Original assinada
MÁRCIA NOLL BARBOZA

PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA
Secretária Executiva
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