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

ATA DA SEPTICENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE JUNHO DE 2018

Aos sete dias do mês de junho 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 participaram os membros titulares Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF julgou o seguinte
procedimento:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

001. Processo: 1.00.000.010969/2018-71
(ORIGINADO  -JF-MAR-0000249-
96.2018.4.03.6111-INQ 

Voto: 3917/2018 Origem:  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO  DE
MARÍLIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: RÉU  PRESO.  INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  DE
CONTRABANDO  (CP,  ART.  334,  §1º).  APREENSÃO  DE  CIGARROS  DE  ORIGEM
ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.
REVISÃO (CPP, ART. 28). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL
ORIGINÁRIO. DELIBERAÇÃO PELA ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA
2ª  CÂMARA. REMESSA AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar  a possível  prática do crime de contrabando (CP, art.  334-A, §1º),
tendo em vista a apreensão de 172 pacotes (1.720 maços) de cigarros de origem estrangeira.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  judicialmente  o  reconhecimento  da
incompetência da Justiça Federal, ressaltando a falta de atribuição do MPF para apresentar
denúncia  contra  o  investigado  pela  prática  do  crime  de  receptação  de  produto  de
contrabando. 3. O Juiz Federal discordou da manifestação ministerial, por considerar que os
fatos indicam tipo penal específico previsto no art. 334-A, § 1º, incisos IV e V, do CP, que, em
razão da especialidade, não permite a aplicação do tipo de receptação previsto no art. 180 do
CP.  Ressaltou  que  há  indicações  de  que  o  detido  tem  coparticipação,  decorrente  da
receptação  especial  e  exploração  para  fins  comerciais,  com  a  internação  de  cigarros
estrangeiros  em  território  nacional,  havendo,  sim,  interesse  federal.  4.  Os  autos  foram
remetidos  à  2ª  CCR/MPF para  fins  revisionais,  a  qual,  na  715ª  Sessão de Revisão,  de
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21/05/2018,  nos  termos  do  voto  nº  3618/2018,  à  unanimidade,  deliberou  pela  não
homologação  do  declínio  de  atribuições.  5.  Cientificado  da  decisão,  o  Procurador  da
República  oficiante  apresentou  pedido  de  reconsideração  a  este  Colegiado  ou,
subsidiariamente,  a remessa do feito ao CIMPF, para eventual  provimento do recurso.  6.
Alegou  o  Recorrente,  em síntese,  que o  investigado praticou  o  crime de  receptação  de
produto  de  contrabando,  pois  adquiriu,  recebeu  e/ou  manteve em depósito,  em proveiro
próprio e no exercício de atividade comercial irregular, 172 pacotes de cigarros de origem
paraguaia, conduta tipificada no art. 334-A, §1º, incisos IV e V, do CP (tipo penal que prevê
uma modalidade especial de receptação). Entendeu, portanto, que não havendo indícios de
internacionalidade,  o  crime  seria  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Fundamenta  tal
entendimento em precedentes do STJ. 7. Com a devida vênia ao Procurador da República,
não foi apresentada qualquer informação/tese capaz de afastar os fundamentos da decisão
proferida por esta 2ª CCR, a qual mantenho em sua integralidade. 8. Vale ressaltar que não
se desconhece as decisões do STJ (CC nº 149.750-MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira
Seção, DJe 03/05/2017 e as decisões monocráticas CC n° 156.159, Min. Felix Fischer, DJe
19/02/2018; CC n° 156.687, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 05/03/2018; CC n° 154.576,
Min.  Antonio  Saldanha  Palheiro,  DJe  27/10/2017)  que  trouxeram  entendimento  pela
competência da Justiça Estadual, quando não há comprovação da transnacionalidade nos
crimes de contrabando de cigarros. 9. Entretanto, em análise do CC nº 149.750/MS, julgado
pela 3ª Seção do STJ e que tem sido utilizado com mais frequência para fundamentar a
competência da Justiça Estadual, verifica-se que os precedentes do próprio STJ referidos no
CC 149.750/MS tratam de crimes diversos, sendo que, s.m.j.,  as fundamentações não se
adéquam ao crime de contrabando. 10. Observe-se que, com relação ao crime de violação
de direitos autorais (CP, art. 184), por exemplo, citado em dois precedentes, referido delito é
originalmente de competência da Justiça Estadual (residual). Excepcionalmente ele será de
competência  da  Justiça  Federal,  no  caso  de  haver  uma  circunstância  especial
(transnacionalidade da conduta), por conta do art. 109, V, da CF, uma vez que o Brasil, dentre
outros, é signatário da Convenção Universal sobre Direito de Autor, Revista em Paris em
24/07/1971,  conforme Decreto  n°  76.905/75.  11.  Quanto  aos  precedentes  referentes  aos
casos de medicamentos (CP, art. 273), as condutas contidas no tipo penal também são, em
regra,  da  competência  da  Justiça  Estadual.  Será  da  competência  da  Justiça  Federal,
excepcionalmente, no caso de importação, justamente por nessa hipótese se assemelhar ao
contrabando (importação de produto com proibição absoluta ou relativa, que tem por objeto a
saúde pública). 12. O mesmo também pode ser dito com relação ao tráfico de drogas (Lei n°
11.343/06), em que a competência para processamento e julgamento, em regra, é da Justiça
Estadual.  Excepcionalmente,  havendo transnacionalidade do crime,  tal  circunstância  será
considerada para fins de aumento de pena (art. 40, inciso I, da Lei de Drogas), bem como
para fixar  a competência da Justiça Federal  (por  conta do art.  70 da Lei  n°  11.343/06 e
obrigações assumidas em tratados internacionais). 13. Ou seja, os precedentes do próprio
STJ referidos no CC 149.750/MS dizem respeito aos crimes de violação de direitos autorais,
medicamentos, tráfico de drogas, dentre outros, crimes cuja a competência é compartida,
sendo que, em regra, será da Justiça Estadual. Em tais casos, excepcionalmente, havendo
transnacionalidade  da  conduta  (e  tendo  em  vista  obrigações  assumidas  em  tratados
internacionais), serão da competência da Justiça Federal. 14. No caso, me alinho à posição
adotada por este colegiado no sentido de que, na hipótese de contrabando de cigarros, a
competência criminal da Justiça Federal não se define pela transnacionalidade da conduta
(art. 109, V, da CF), mas, sim, pela manifesta lesão a interesses da União (art. 109, IV, da
CF). 15. O bem jurídico protegido pelo tipo penal é, acima de tudo, a saúde pública, um dos
objetivos  da  Política  Nacional  de  Controle  do  Tabaco,  bem como,  e  ainda  que  por  via
transversa,  os  interesses  de  arrecadação  da  União,  já  que  o  comércio  de  cigarros
contrabandeados  afeta  a  indústria  nacional,  pela  concorrência  desleal  e  predatória,  bem
como a arrecadação,  que é substancialmente reduzida pela substituição do consumo de
cigarros importados e ou aqui produzidos de forma lícita. 16. Logo, no crime de contrabando
de cigarros, o interesse federal é originário, por se tratar de importação ou exportação de
mercadoria proibida, de modo que todos os casos, incluídos os internos, ou seja, aqueles
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assemelhados  à  receptação (CP,  art.  334-A,  §  1º)  são de competência  federal.  Não há,
portanto,  uma  relação  de  regra  e  exceção  como  nos  demais  delitos  citados  acima.  17.
Integral manutenção da deliberação desta 2ª CCR, com a remessa dos autos ao Eg. CIMPF,
para análise do recurso interposto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou  pela  manutenção
integral da deliberação desta 2ª CCR, com a remessa dos autos ao Eg. CIMPF, para análise
do recurso interposto, nos termos do voto do(a) relator(a).

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-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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