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

ATA DA 661ª SESSÃO DE REVISÃO, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016.

ERRATA

Na  Ata  661ª,  publicada  no  DIÁRIO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL
ELETRÔNICO, DMPF-e - EXTRAJUDICIAL de 19/10/2016, Página 6.

Onde se lê: 

208. Processo: JF/SP-0009947-81.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7035/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI
Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO (CPP, ART. 28,
C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo
em vista  a  apreensão  de  71  sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do
exterior.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos
entendendo que a conduta seria ato preparatório para o delito descrito no art. 28, § 1º, da Lei nº
11.343/2006,  para  o  qual  não  se  prevê  sanção  penal.  Ainda,  consignou  que  não  caberia  a
adequação  típica  ao  crime  de  contrabando,  porquanto  evidentemente  desproporcional  a
aplicação de pena de reclusão a fatos que, se consumados, seriam puníveis apenas com penas
alternativas. 3. A Juíza Federal, por sua vez, indeferiu o arquivamento, por entender que apesar
da conduta não se subsumir a nenhuma figura típica da Lei 11.343/2006, restaria configurado o
crime de contrabando, no que não seria cabível a aplicação do princípio da insignificância ante a
importação de 71 sementes de maconha. 4. Adotando-se as teorias objetivo-material e objetivo-
individual, as que melhor se coadunam com o art. 14, inc. II, do Código Penal, verifica-se que a
importação de semente de maconha constitui ato executório para o delito de tráfico de drogas.
Ao adquirir sementes de maconha o agente, irrefutavelmente, pretende-se plantá-las, semeá-las,
sendo que nas flores e nas folhas das sementes germinadas aparecerá o tetrahidrocannabinol
(THC), substância entorpecente proibida no país. 5. Ainda que as sementes de maconha não
contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade
da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º
11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a
sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 6. A conduta do
investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da importação de insumo ou
matéria-prima  para  a  produção/confecção  do  entorpecente.  Precedentes  (AgRg  no  AREsp
892.613/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 21/06/2016, DJe 29/06/2016; AgRg no HC 339.254/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016) 7. A importação de matéria-prima
proibida é incompatível o princípio da insignificância, diante da lesão ao bem jurídico tutelado
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(saúde  pública)  e  considerados  os  valores  ético-jurídicos  que  o  sistema  normativo-penal
resguarda. Precedente (AgRg no REsp 1442224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016) 8. Designação de outro membro
para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Restou  vencida  a  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen, que juntou voto divergente. Participou da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

Leia-se: 

208. Processo: JF/SP-0009947-81.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7035/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI
Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO (CPP, ART. 28,
C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo
em vista  a  apreensão  de  71  sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do
exterior.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos
entendendo que a conduta seria ato preparatório para o delito descrito no art. 28, § 1º, da Lei nº
11.343/2006,  para  o  qual  não  se  prevê  sanção  penal.  Ainda,  consignou  que  não  caberia  a
adequação  típica  ao  crime  de  contrabando,  porquanto  evidentemente  desproporcional  a
aplicação de pena de reclusão a fatos que, se consumados, seriam puníveis apenas com penas
alternativas. 3. A Juíza Federal, por sua vez, indeferiu o arquivamento, por entender que apesar
da conduta não se subsumir a nenhuma figura típica da Lei 11.343/2006, restaria configurado o
crime de contrabando, no que não seria cabível a aplicação do princípio da insignificância ante
a  importação  de  71  sementes  de  maconha.  4.  A importação  de  matéria-prima  proibida  é
incompatível o princípio da insignificância,  diante da lesão ao bem jurídico tutelado (saúde
pública) e considerados os valores  ético-jurídicos que o sistema normativo-penal resguarda.
Precedente (AgRg no REsp 1442224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016) 5. Mesmo que se entenda que a conduta ora
em exame se amolda ao tipo penal do contrabando, a aplicação do princípio da insignificância
mostra-se inviável. Precedentes STJ e STF. 6. Ainda, deve-se investigar, cuidadosamente, os
antecedentes criminais do destinatário das drogas e a destinação que seria dada a encomenda
ilícita e outros possíveis indícios de narcotraficância, no que parece precipitado afirmar, neste
momento procedimental, que a conduta é irrelevante para o direito penal.  7. Designação de
outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Pedido de vistas: LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Brasília, 2 de dezembro de 2016

MÁRCIA NOLL BARBOZA
Procuradora Regional da República

Secretária Executiva – 2ª CCR
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