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

ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2017

Aos quatorze dias do mês de setembro 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 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: 1.00.000.016991/2017-43  -  (CÓPIA
JF/VCS-0002242-45.2017.4.01.3823-
APF)

Voto: 7226/2017 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  REQUERIMENTO  DE  DESMEMBRAMENTO  E  DECLÍNIO  PARCIAL  DE
COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. EVIDENTE
CONEXÃO  COM  CRIME  DA  COMPETÊNCIA  FEDERAL.  ADITAMENTO  DA  DENÚNCIA  E
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cuida-se de ação penal na qual o Ministério
Público Federal ofereceu denúncia contra o investigado, pelo cometimento do delito de roubo
majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, caput, c/c § 2º, I e
11 do CP),  ocorrido no dia 07/06/2017, contra agência dos Correios,  bem como pugnou pela
declinação de competência em favor do Juízo Estadual no que se refere à morte de outro acusado
e ao crime de roubo da motocicleta utilizada pelos assaltantes. 2. O Juiz Federal discordou das
razões invocadas pelo Ministério Público Federal para o desmembramento e remessa à Justiça
Estadual.  3.  Autos  remetidos  à  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público
Federal, para fins do artigo 28 do Código de Processo Penal, aplicado analogicamente. 4. Com a
devida vênia do Procurador da República oficiante, o declínio de atribuições não é a medida que
se impõe, tendo em vista a evidente conexão entre os crimes em apuração. 5. Evidencia-se que o
crime de furto/roubo da motocicleta ocorrido no dia 10/05/2017, em torno de um mês antes do
crime roubo à agência dos Correios, foi efetivado para o cometimento de crimes pelo investigado,
entre eles o crime de roubo à agência dos Correios perpetrado em 07/06/2017. 6. Como bem
observou o Juiz Federal, "essa prática é recorrente por delinquentes que premeditam o crime e
buscam obstaculizar a identificação da autoria. Ademais, a prova de que o investigado tenha sido
surpreendido na posse da motocicleta no momento do roubo à Agência dos Correios, influi na
prova da infração precedente. 7. O mesmo raciocínio é aplicável às investigações da morte do
outro acusado. Inicialmente ressalto que o responsável por alvejar o assaltante atuou na condição
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de  vigilante  contratado  dos  Correios.  Não  afasta  essa  condição  a  circunstância  de  ser
terceirizado, eis que ao atuar como vigilante na agência o fez a serviço dos Correios, objetivando
a proteção de patrimônio público federal."  8.  "A separação dos crimes para processamento e
julgamento perante esferas jurisdicionais distintas, além de se mostrar contraproducente sob o
aspecto da eficácia das provas a serem apresentadas, rende ensejo ao advento de sentenças
contraditórias, o que acarretaria situação de indisfarçável insegurança jurídica". (HC 219.804/RO,
Rel.  Min.  Og Fernandes,  Sexta  Turma,  DJe 16/09/2013)  9.  Designação de outro  membro do
Ministério Público Federal para aditar a denúncia e prosseguir na persecução penal, facultada a
atuação do Procurador da República oficiante, se assim requerer.

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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Original assinada
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Coordenadora

Original assinada
JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Titular

Original assinada
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
Titular
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