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MATÉRIA: Notícia de Fato. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Roraima – CBMRR solicitou à Polícia Federal apoio institucional, especificamente,
segurança, para fins de resgate de corpos de 3 (três) garimpeiros mortos na área indígena
conhecida como Santa Rosa, no dia 11/10/2018, supostamente vítimas de indígenas que
pretendiam roubá-los. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A
orientação da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça não deve ser aplicada de forma
indistinta a todos os casos. É necessária a análise de cada caso concreto com suas
especificidades, para assim delimitar a atribuição para a persecução penal. Informação do
próprio Procurador da República, na promoção de declínio de atribuições, de que o local
em que os supostos homicídios teriam ocorrido é área indígena, mais precisamente a
Comunidade Indígena Santa Rosa, situada na Terra Indígena São Marcos, Município de
Pacaraima/RR, situação que revela evidente disputa sobre direitos indígenas e a terra que
ocupam. Da interpretação conjugada dos artigos 109, XI e 231 da Constituição é possível
concluir ser da competência da União processar e julgar não apenas as situações já
consolidadas pela jurisprudência (direitos ou interesses coletivos de comunidade indígena),
como também outros crimes que violem a organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições indígenas, também sob a ótica do indígena individualmente considerado.
Precedentes da 2ª Câmara: 1.13.000.002290/2018-50, 1.26.005.000208/2018-54 e
SR/DPF/MA-00104/2012-INQ. Não homologação do declínio de atribuições. 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.

NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, atenta
ao que consta dos autos, NÃO HOMOLOGA O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES, deliberando
pela 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.

Remetam-se os autos à origem, com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 30 de julho de 2019.
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