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

ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2017

Ao  primeiro  dia  do  mês  de  dezembro  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Na ocasião, a 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
001. Processo: 1.36.001.000346/2017-46 (CÓPIA

DOS  AUTOS  JFA/TO-0006552-
18.2017.4.01.4301-INQ)

Voto: 9391/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-
A)  E  POSSE  ILEGAL  DE  ARMA DE  FOGO  (LEI  Nº  10.826/03,  ART.  12).  SUPOSTA
IMPORTAÇÃO  CLANDESTINA  DE  CIGARROS  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA.  MPF:
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC
75/93,  ART.  62,  IV).  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  INTERESSE  FEDERAL
ORIGINÁRIO.  CONEXÃO EVIDENCIADA (SÚMULA Nº 122 DO STJ).  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito
Policial inicialmente instaurado pela Polícia Civil de Tocantins e depois autuado como Notícia
de Fato no âmbito do MPF para apurar a possível prática dos crimes de contrabando de
cigarros (CP, art. 334-A) e posse ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 12) por parte
de B.A.S.J, preso em flagrante delito na posse de 1 (uma) arma de fogo com numeração
raspada cal. 38 e 460 (quatrocentos e sessenta) maços de cigarro de origem estrangeira . 2.
O  Ministério  Público  Estadual  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Federal entendendo que o crime tipificado no art. 334-A do Código Penal é de competência
federal. 3. O Procurador da República oficiante, por sua vez, ao receber os autos da 2ª Vara
Criminal  e  Execuções  Penais  de  Araguaina,  entendendo  não  haver  indícios  de
internacionalidade do delito, promoveu o declínio de suas atribuições quanto ao crime de
contrabando (CP, art. 334-A) bem como quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo (Lei
nº 10.826/03, art. 12). 4. Discordância do Magistrado. 5. O declínio de atribuições não reúne
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condições de prosperar.  6.  Malgrado tenha o il.  Procurador  da República oficiante tenha
consignado que "não há falar em prejuízo da União, uma vez que no caso concreto não há
qualquer ato praticado em detrimento à vigilância das fronteiras " fato, este, que uma vez
ocorrido justificaria a competência da Justiça Federal" e que "somente no caso em que existir
indícios de internacionalidade do delito haverá interesse da União para elucidação da prática
criminosa", no crime de contrabando não tem relevância a circunstância da internalização de
mercadoria proibida. A situação é diversa dos casos de tráfico de drogas e do art. 273, §§ 1º
e 1º-B do Código Penal. Precedente 2ª CCR: Processo nº 1.22.020.000161/2017-07, Sessão
692,  de 09/10/2017,  unânime.  7.  Na linha da doutrina de José Paulo Baltazar  Junior  (in
Crimes Federais, 9ª edição, 2014. São Paulo: Saraiva, p. 421/422), "não se exige aqui a
demonstração das circunstâncias de local, data e forma de ingresso no Brasil, ao contrário do
que  se  dá  com  o  tráfico  de  drogas,  em  que  o  delito  cometido  com  droga  de  origem
estrangeira remota, sem demonstração das circunstâncias concretas do ingresso no país, dá
lugar ao tráfico interno, de competência da Justiça Estadual". 8. Segundo o autor da referida
obra, "a primeira razão para a diferença é técnica, no sentido de que, no tráfico de drogas, a
competência é compartida, sendo a competência federal uma exceção, limitada aos casos de
tráfico internacional, em razão apenas da internacionalidade e da obrigação assumida em
tratados  internacionais,  enquanto  os  demais  casos  são  de  competência  estadual.  No
descaminho e no contrabando, ao contrário, não há regra assemelhada, de modo que todos
os casos, incluídos os internos, ou seja, aqueles assemelhados à receptação (art. 334, § 1º,
'c' e 'd') são de competência federal. Mais que isso, no descaminho o interesse federal é
originário, baseado na afetação de interesse e até do patrimônio da União, não havendo uma
relação de regra e exceção como no tráfico de drogas". 9. Ademais, verifica-se no caso sub
judice a incidência da Súmula nº  122 do STJ (Compete à Justiça Federal  o  processo e
julgamento  unificado  dos  crimes  conexos  de  competência  federal  e  estadual,  não  es
aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do Código de Processo Penal) quanto ao crime tipificado
no art. 12 da Lei nº 10.826/03, pois não obstante a apreensão da arma tenha ocorrido em
local  diverso  daquele  de  apreensão  da  mercadoria  proibida  (cigarros),  tem-se  que  o
investigado é suspeito  de ser o  autor  de roubos de cargas de empresa fumigera tendo,
inclusive, tal fato originado os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão dos quais
resultaram a apreensão dos produtos objetos deste apuratório.  10.  Não homologação do
declínio e designação de outro membro do MPF para prosseguir na 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 Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição
002. Processo: 1.36.001.000347/2017-91  (CÓPIA

DOS  AUTOS  JFA/TO-0002515-
45.2017.4.01.4301-INQ

Voto: 9382/2017 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Noticia de fato instaurado para apurar a prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º
I  e  II)  em desfavor  de  agência  da  Empresa Brasileira  de Correios  e  Telégrafos  "  EBCT.
Promoção de declínio de atribuição em razão de tratar-se de Banco Postal, havendo cláusula
contratual de ressarcimento em caso de eventuais perdas e danos na prestação de serviços
decorrentes  de  assaltos,  roubos,  furtos  ou  sinistros  que  deverá  ser  ressarcido  pelo
contratante. Discordância do MM. Juiz Federal sob o fundamento de que trata-se de inquérito
policial, processo eminentemente administrativo-investigatório, servindo como instrumento de
persecução criminal extrajudicial, razão pela qual não haveria situação de necessidade para
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a aventada declinação de competência. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC
nº 75/93. De acordo com as informações dos Correios, é ínfimo o prejuízo sofrido pela EBCT,
no valor de R$ 17,03, pois os valores subtraídos pertenciam, quase que na sua integralidade
ao  Banco  do  Brasil  (R$  4.094,85).  Responsabilidade  do  Banco  do  Brasil  por  eventuais
perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de bens cedidos pela empresa pública federal,
não restando configurado, no caso, real e expressivo prejuízo aos Correios. Danos ao serviço
postal  não evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº
133.751/SP,  DJe  4/12/2014)  e  da  2ª  CCR  (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ,  676ª
Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação capazes de
legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Manutenção do declínio de atribuições.

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

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Titular
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