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

ATA DA SEPTICENTÉSIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
JANEIRO DE 2018

Aos  doze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, em sessão virtual eletrônica extraordinária,
realizada em razão da urgência do pleito,  convocada e presidida pela Coordenadora, Dra.  Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen, da qual participou o membro titular Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a suplente
Dr.ª Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF julgou o
seguinte procedimento:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

001. Processo: 1.00.000.000524/2018-82 -  JF-SOR-
0008372-23.2017.4.03.6110
Eletrônico 

Voto: 127/2018 Origem:  JF – SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE SÃO PAULO – 10ª SUBSEÇÃO 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: RÉU PRESO. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1º, INCISO I,
C/C ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. TRANSPORTE DE MAIS DE 12 KG DE
SEMENTES DE MACONHA.  MPF:  REQUERIMENTO DE REMESSA À ESFERA ESTADUAL,
PARA APURAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ
FEDERAL,  POR  CONSIDERAR  CONFIGURADO  TRÁFICO  INTERNACIONAL.  REVISÃO
(APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP). ENQUADRAMENTO, EM TESE, DA CONDUTA NO ART.
334-A  (CONTRABANDO).  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática
do crime previsto no art.  33 c/c art.  40, I,  da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a prisão em
flagrante do investigado, em Itu/SP, por transportar, em duas mochilas sob sua responsabilidade,
localizadas no bagageiro de ônibus (que partiu de Campo Grande/MS com destino a São Paulo),
mais de 12 (doze) quilos de sementes de maconha, supostamente entregues por um colombiano.
2. A Procuradora da República oficiante se manifestou I) pela inocorrência de conduta tipificada na
Lei n° 11.343/2006 e II) pela possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), sendo que,
não havendo transnacionalidade da conduta, requereu a remessa dos autos à Justiça Estadual e,
por conseguinte, opinou pela concessão de liberdade provisória ao investigado. 3. O Juiz Federal
discordou  da  manifestação  ministerial,  por  considerar  que  a  importação  e  o  transporte  de
sementes de maconha constitui, em tese, o crime de tráfico (Lei n° 11.343/2006, art. 33), bem
como que há elementos que amparam a transnacionalidade do delito. 4. A importação/transporte
de sementes de maconha não pode ser enquadrada como tráfico de entorpecentes: I) porque não
é a semente,  mas plantas  específicas produzidas  a  partir  dela  "  adultas e  preferencialmente
fêmeas "  é que constituem, estas sim,  matéria-prima para a preparação de droga (flores);  II)
porque não faria sentido que a lei  criminalizasse a preparação da preparação ou o perigo do
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perigo,  antecipando  tão  extensamente  a  tutela  penal  da  saúde  pública,  e,  pois,  tipificasse  a
simples aquisição de semente para semeadura, cultivo e colheita da planta; III) porque, se assim
fosse, violar-se-ia o princípio da ofensividade, seja porque a semente não dispõe do princípio
ativo, seja porque não é passível de utilização para a efetiva preparação de droga e IV) porque a
lei só penaliza as condutas que imediatamente, e não apenas mediatamente, estão destinadas à
produção de droga. 5. Afastada a norma especial, há que se analisar se as sementes estariam
subsumida ao conceito de mercadoria proibida previsto no artigo 334-A do Código Penal, que
tipifica a conduta do contrabando. 6. Basta uma simples pesquisa na internet, disponibilizado na
URL:http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php,  para  se
verificar que a semente de cannabis sativa ("maconha") não consta da lista do Registro Nacional
de Cultivares (RNC), não podendo, assim, ser importada ao Brasil. 7. Da análise dos autos e das
circunstâncias  em que  ocorreram os  fatos,  é  possível  se  extrair  a  existência  de  indícios  de
transnacionalidade  do  delito,  devendo  haver  o  aprofundamento  das  investigações.  O  policial
condutor e a testemunha que participou da abordagem ao ônibus informaram que o investigado
disse ter  recebido as mochilas de um boliviano.  Ademais,  o estado em que o investigado se
encontrava faz justamente fronteira com a Bolívia e, a quantidade de sementes apreendidas (mais
de 12 kg), pode indicar possível rota de internalização e disseminação de produto proibido em
território  nacional.  8.  A materialidade  delitiva  do  crime de  contrabando  (CP,  art.  334-A),  cuja
atribuição é do Ministério Público Federal, restou comprovada, em razão do transporte de mais de
12 (doze)  quilos  de  sementes  de  maconha,  não  sendo o caso  de  aplicação  do princípio  da
insignificância,  em  razão  do  elevado  número  de  sementes  apreendidas.  9.  Suficientemente
demonstrados os indícios de autoria e prova da materialidade do crime de contrabando (CP, art.
334-A), voto pela devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento das investigações
no âmbito da Justiça Federal, facultando-se à Procuradora da República oficiante, se for o caso,
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro
para  tanto,  nos  termos  do  Enunciado  n°  03  do  Conselho  Institucional  do  Ministério  Público
Federal.

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 Dr.ª Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula. 
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