
ATA DA 821ª SESSÃO DE REVISÃO                                                                                                                          PGR-00313922/2021

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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2021

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o colegiado da
2ª Câmara de Coordenação e Revisão, em sessão extraordinária, realizada conforme o art. 15 do
Regimento  Interno  da  2ª  CCR,  convocada  e  presidida  pelo  Coordenador  Dr.  Carlos  Frederico
Santos, da qual participaram os membros titulares Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.
Francisco de Assis Vieira Sanseverino. Na ocasião, foram deliberados os seguintes procedimentos:

Relator: Dr. Carlos Frederico Santos

No processo de relatoria do Dr. Carlos Frederico Santos participaram da votação a Drª. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, titular do 2º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF/PR/CAS-5008735-
84.2021.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 3914/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: RÉU  PRESO.  AÇÃO  PENAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE  TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C 40, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/2006),
INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE RÁDIO COMUNICADOR (ART. 70 DA LEI Nº 4.117/62),
RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) E ALTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR (ART. 311, CP). MANIFESTAÇÃO DO MPF PELO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
EM  RELAÇÃO  AOS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTS.  180  E  311  DO  CÓDIGO  PENAL.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. CRIMES
PRATICADOS COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE FACILITAR O TRÁFICO INTERNACIONAL
DE DROGAS. EVIDENTE CONEXÃO (ART. 76, II, CPP). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES. 1. Ação penal na qual o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o
investigado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso I, da Lei nº
11.343/2006, e no art. 70 da Lei nº 4.117/62, na forma do art. 69 do Código Penal. Pugnou ainda
pela  declinação de competência  em favor  do Juízo  Estadual  no que se refere aos possíveis
crimes de receptação e alteração de sinal de identificação de veículo automotor, tipificados nos
arts. 180 e 311 do Código Penal, respectivamente, 2. Consta dos autos que, no dia 2 de julho de
2021, o veículo conduzido pelo investigado foi abordado por Policiais Militares, que constataram o
transporte de grande quantidade (801 Kg) de drogas,  sendo que, após a realização do laudo
pericial  definitivo,  constatou-se que se tratavam da substância  conhecida popularmente como
'MACONHA'.  Constataram  ainda  no  interior  do  veículo  um  rádio  comunicador,  instalado  e
sintonizado na frequência 161,375 MHz. 3. Durante o trâmite do inquérito policial, foi verificado
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que houve adulteração no chassi registrado no veículo e que a numeração correta da marcação
remetia a um veículo roubado. 4. Discordância do Juiz Federal quanto ao declínio ao fundamento
de que 1) os crimes, em tese, de receptação e de alteração de sinal de identificação de veículo
automotor,  quando praticados finalisticamente para facilitar o crime de tráfico  internacional  de
drogas,  ofende  o  interesse  da  União  e  atrai,  por  consequência,  a  competência  deste  Juízo
Federal;  2)  existência  da  conexão  prevista  no  art.  76,  II,  do  CPP,  sendo  aquele  o  Juízo
competente  para  o  exame dos  crimes  previstos  nos  artigos  180  e  311  do  Código  Penal.  5.
Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para
fins do artigo 28 do Código de Processo Penal, aplicado analogicamente. 6. Evidente conexão
entre os crimes em apuração. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo  automotor  foram praticados com a finalidade  específica  de facilitar  o  crime de tráfico
internacional de drogas, o que atrai a hipótese de conexão prevista no inciso II do art. 76 do CPP.
7. Nessa linha, precedentes da 2ª CCR: JF/PR/GUAI-APN-5000506-36.2020.4.04.7017, Sessão
de  Revisão  nº  765,  em 26/03/2020,  unânime;  JF/PR/GUAI-APN-5000506-  36.2020.4.04.7017,
Sessão de Revisão nº 765, em 26/03/2020, unânime; JF/PR/GUAI-5001861-81.2020.4.04.7017-
APN, Sessão de Revisão nº 780, em 11/09/2020, unânime. 8. Não homologação do declínio de
atribuições  e  devolução  dos autos  ao ofício  originário  para prosseguimento,  facultando-se ao
Procurador 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
CIMPF.

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).

Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino 

No processo de relatoria do Dr.  Francisco de Assis Vieira Sanseverino participaram da votação o Dr. Carlos
Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

002. Expediente: JF-GRU-5007287-45.2021.4.03.6119-
COMPF - Eletrônico 

Voto: 3939/2021 Origem:  JUSTIÇA FEDERAL -  19ª
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  -
GUARULHOS/SP

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Réu denunciado pela prática do crime
previsto no art.  304 c/c com o art.  297 do CP. Consta dos autos que, no dia 18-08-2021, no
Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, o réu fez uso de documento público
falso, consistente na apresentação da Carteira de Identidade, em nome de terceiro, a Policiais
Federais, com o fim de não permitir o cumprimento de mandado de prisão, em aberto, em seu
desfavor. O MPF entendeu ser incabível o oferecimento de ANPP, tendo em vista a existência de
registros criminais em nome do réu; e em razão de ter sido preso, em flagrante delito, em virtude
de ser foragido do sistema prisional do Mato Grosso e possuir, em seu desfavor, mandado de
prisão em aberto. A defesa requereu a remessa dos autos ao órgão superior, nos termos do art.
28-A,  §14,  do  CPP.  Os autos  foram remetidos  à  2ª  CCR.  De fato,  não  se  mostra  cabível  o
oferecimento do ANPP. Isso porque, conforme destacado pelo Procurador da República oficiante,
o réu tem maus antecedentes. Consta de folha de antecedentes juntada nos autos que o réu
registra (I) condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP; (II)
condenação, com trânsito em julgado em 30-06-2017, pela prática dos crimes previstos no art. 33
e no art. 35 da Lei nº 11.343/06, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90; (III) condenação, com trânsito
em julgado em 03-06-2016, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V; (IV)
condenação, com trânsito em julgado em 14-08-2019, pela prática do crime previsto no art. 349-A
do CP. Nesse contexto, mostra-se incabível o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A, §2º,
II, do CPP. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  inviabilidade  de
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a).

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 3º OFÍCIO
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