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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE MAIO DE 2016

Aos  dois dias  do  mês  de  junho do  ano  dois  mil  e  dezesseis,  em  sessão  virtual  eletrônica
convocada e presidida pelo Coordenador, da qual participaram o Coordenador, Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada, o Titular Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, bem como o Suplente, Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF julgou o seguinte
processo:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-AÇA-0000855-25.2016.4.03.6005-
INQ

Voto: 4325/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  ENTORPECENTES,
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  E  CONTRABANDO.  PEDIDO  DE  DECLINIO  DE
ATRIBUIÇÕES A PRM - PONTA PORÃ/MS. ARQUIVAMENTO INDIRETO. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP,  POR  ANALOGIA).  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS APTOS A ESTABELECER RELAÇAO COM OS FATOS APURADOS NA PRM
ARAÇATUBA/SP. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO. IMEDIATA COMUNICAÇÃO AO STJ. 1. Inquérito
Policial instaurado a partir de prisão em flagrante, em virtude do cumprimento de mandado de
busca e apreensão, na qual foram encontrados na residência do indiciado entorpecentes, armas,
munições, objetos para embalar drogas, agrotóxicos e remédios de uso veterinário. 2. Consta dos
autos  que  o  indiciado,  preso  em  flagrante  em  virtude  de  mandado  de  busca  e  apreensão,
expedido  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Federal  de  Araçatuba/SP,  e  cumprido  na  cidade  de  Ponta
Porã/MS, se deu em razão de investigação conduzida na denominada Operação Quinta Roda,
que  investiga  organização  criminosa  que  exerce  atividade  ilícita  de  tráfico  internacional  de
entorpecentes,  atuando  em  diferentes  estados  da  federação.  3.  O  Procurador  da  República
oficiante  requereu  ao  Juízo  Federal  de  Araçatuba/SP,  que  suscitasse  conflito  negativo  de
competência perante o STJ, tendo em vista que, sob a sua ótica, não haveria relação entre o
crime ora investigado e a organização criminosa investigada na Operação Quinta Roda, tratando-
se  de  organização  criminosa  independente  da  investigada,  o  que  tornaria  o  Juízo  de  Ponta
Porã/MS,  competente  para  processar  e  julgar  os  crimes em comento.  4.  O Juiz  Federal,  no
entanto,  entendeu  não  restar  claro  se  a  droga  apreendida  na  residência  do  indiciado  tem
correlação com o que esta sendo apurado na Operação Quinta Roda ou se é o caso de tráfico
internacional  ou interno de entorpecentes.  Remessa dos autos a  esta  2ª  CCR, por aplicação
analógica ao art. 28 do CPP. 5. No caso, a operação da Polícia Federal chegou a traficante de
outra cidade, com outro modus operandi e sem nenhuma indicação concreta, de relação objetiva
ou subjetiva, com os fatos investigados na operação de combate ao tráfico de drogas. 6. Assim,
sem mais indicações da participação do indiciado em fatos relevantes para a investigação de
Araçatuba, e considerando o local onde os crimes se consumaram, tenho que a atribuição para



prosseguir no feito é da Procuradoria da República no Município de Ponta Porã/MS. 7. Insistência
no declínio do feito, com a imediata comunicação ao STJ para que decida sobre o Juízo que
poderá deliberar acerca das medidas de urgência.

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 o Dr. José 
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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