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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DE SETEMBRO DE 2016

Aos  vinte  e  dois  dias  do  mês  de  setembro  do  ano  dois  mil  e  dezesseis,  em sessão  virtual
eletrônica  extraordinária,  realizada em razão da urgência  do  pleito,  convocada e presidida  pela
Coordenadora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, da qual participou o titular Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá e a suplente Dr.ª Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula, 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: 1.00.000.014551/2016-71 - 
(JF/MG-0049740-46.2016.4.01.3800)

Voto: 6689/2016 Origem:  JF – SEÇÃO JUDICIÁRIA
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CRIMES  DE  HOMICÍDIOS  (CP,  ART.  121),  DENTRE
OUTROS, PRATICADOS POR BRASILEIRO CONTRA TRÊS BRASILEIRAS, EM TERRITÓRIO
ESTRANGEIRO. MPF: DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP). EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA
DE  INTERESSE  DA  UNIÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA  INVESTIGAÇÃO.  1.  Representação  formulada  pela  autoridade  policial,
requerendo  autorização  judicial  para  prisão  temporária  e  busca  e  apreensão  nos  autos  de
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, dentre outros, de crimes de homicídio (CP, art.
121), por brasileiro contra três brasileiras, fatos ocorridos em Portugal. 2. Instado a se manifestar,
o Ministério Público Federal requereu o declínio de competência, com a remessa dos autos à Vara
de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, por entender que, apesar da extraterritorialidade da
lei  brasileira  ao  caso,  não  haveria  incidência  de  nenhuma das  hipóteses  constitucionais  que
atrairiam  a  competência  da  Justiça  Federal.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do  declínio  de
competência, por considerar que há interesse da União, visto caber ao referido ente federado
responder perante a comunidade internacional pelos ilícitos nos quais incorre. 4. A respeito do
tema, cabe ressaltar o entendimento do Secretário de Cooperação Jurídica Internacional (SCI) da
Procuradoria Geral  da República,  no sentido de que nos crimes cometidos no exterior  ou no
estrangeiro e transferidos, por qualquer motivo (seja por denegação de extradição ou em nome da
boa administração da Justiça),  para a  jurisdição brasileira,  a  competência  para o processo e
julgamento será da Justiça Federal (art.  109, III  e X, CF). 5. De fato, a responsabilidade pela
observância do princípio aut dedere aut iudicare (extraditare vel iudicare) é da União, pois é a
República  Federativa  do  Brasil  quem  tem  personalidade  de  direito  internacional  público.  6.
Verifica-se, ainda, interesse da União, visto caber ao referido ente federado responder perante a
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comunidade internacional pelos ilícitos nos quais incorre. Os estados-membros não se relacionam
diretamente com países estrangeiros e, conforme disposto no art. 21, I, da CF, a prática de um
crime no exterior, mas que será julgado pela Justiça brasileira, afeta interesse da União, fazendo
incidir o disposto no art. 109, IV, da CF. Além do que, o art. 109, III, da CF prevê a competência da
Justiça  Federal  para  as  causas  fundadas  em  tratados  internacionais  da  União  com  Estado
Estrangeiro, sendo que, havendo assistência jurídica recíproca, as investigações transferidas para
o Brasil devem ser realizadas pela Polícia Federal e pelo MPF, perante a Justiça Federal. 7. Além
do mais, o processo penal contra um cidadão brasileiro que não tenha sido extraditado em função
de sua nacionalidade (CF, art. 5º, LI, CF/88) é uma causa referente à nacionalidade, o que faz
valer  a  competência  da  Justiça  Federal,  com  base  no  art.  109,  X,  CF.  Precedentes  da  2ª
CCR/MPF: procedimento nº 1.00.000.015077/2013-51 e Inquérito Policial nº 00337/2014. 8. Por
fim,  confirmando  o  interesse  da  União  no  caso  concreto,  a  Secretaria  de  Cooperação
Internacional da Procuradoria Geral da República encaminhou a esta 2ª Câmara e-mail contendo
respostas  aos  questionamentos  realizados  por  autoridade  portuguesa,  em  que  consta
expressamente que é entendimento desta PGR que a competência material para o julgamento
desta espécie de delito é da Justiça Federal do Brasil. 9. Designação de outro membro do MPF
para prosseguir na investigação.

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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Por estar conforme, eu, Márcia Noll Barboza, Secretária Executiva da 2ª Câmara, rubrico e assino
a presente ata, assinada também pela Coordenadora e pelos membros presentes.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Titular

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

3ª Suplente

MÁRCIA NOLL BARBOZA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Secretária Executiva
2ª CCR
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