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

ATA DA SEPTICENTÉSIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
DEZEMBRO DE 2017

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil  e dezessete,  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

NÃO PADRÃO

001. Processo: 1.00.000.023180/2017-07 (CÓPIA 
DOS AUTOS 5043429-
36.2017.4.04.7000)  

Voto: 9724/2017 Origem:  JF  -  SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO PARANÁ

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

Ementa: RÉU PRESO. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33). MPF: PEDIDO EM JUÍZO DE DECLÍNIO À
JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. ARQUIVAMENTO
INDIRETO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE INTERNALIZAÇÃO DA DROGA. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.Inquérito
policial instaurado em razão de prisão em flagrante de três indivíduos, pela suposta prática do
crime tipificado no art.  33 da Lei  nº  11.343/2006, tendo em vista a apreensão de um veículo
carregado com 13.760 g (treze mil e setecentos e sessenta gramas) de cocaína. 2. O Procurador
da República oficiante requereu judicialmente o declínio de competência para a Justiça Estadual,
aduzindo, em síntese, que "O simples fato da droga ter partido de Ponta Porã, ou seja, uma região
que faz fronteira com o Paraguai, não é suficiente para caracterizar a internacionalidade do crime,
já que não existem provas de que a droga seja de origem Paraguaia". 3. O Juiz Federal, todavia,
indeferiu  o  pleito  ministerial,  considerando  que  há  elementos  concretos  que  evidenciam  a
transnacionalidade da conduta, que não se limita à circunstância da droga ter partido de área de
fronteira. 4. Desnecessidade da transposição de fronteira com o narcótico para caracterização da
transnacionalidade  delitiva,  bastando os  indícios  de  internalização  pelo  agente  da  substância
alucinógena em território nacional. Precedentes do STJ (RHC 75.627/GO; CC nº 132133/MS; CC
125.776/MG) e da 2ª CCR (1.00.000.013897/2017-32, Sessão nº 683, de 31/07/2017 unânime;
5001191-58.2015.4.04.7004,  Sessão nº 633, de 18/12/2015,  unânime).  5.  No caso,  a elevada
quantidade de cocaína apreendida (13.760 g), aliada ao fato de que o transporte teve como ponto
de  partida  o  município  de  Ponta  Porã/MS,  cidade  que  faz  divisa  com  Pedro  Juan
Caballero/Paraguai,  bem como o  depoimento  de  um dos  investigados  no  sentido  de  que  as
tratativas com a pessoa que o contratou para realizar a empreitada ilícita foram efetivadas ao lado
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de  um  shopping  localizado  no  Paraguai,  são  circunstâncias  que  apontam  para  a
transnacionalidade do delito, suficientes, por ora, à fixação da competência da Justiça Federal. 6.
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 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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