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

ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2017

Aos vinte e nove 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) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JFRS/BGO-5001822-
92.2017.4.04.7113-INQ - Eletrônico 

Voto: 7756/2017 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
BENTO GONÇALVES

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  TENTATIVA  DE  FURTO  QUALIFICADO  CONTRA  AGÊNCIA  DO
CORREIO (CP, art. 155 §4º, I e IV c/c art. 14, II) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONTRA POLICIAIS CIVIS (CP, art. 121 §2º, IV c/c art. 14, II). MPF: DECLÍNIO AO TRIBUNAL
DO JÚRI. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.  CRIME  DE  FURTO  QUALIFICADO:
ATRIBUIÇÃO DO MPF PARA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado
para apurar a prática dos delitos de tentativa de furto qualificado perpetrado contra agência do
correio (CP, art. 155 §4º, I e IV c/c art. 14, II) e tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra
policiais  civis  (CP,  art.  121  §2º,  IV  c/c  art.  14,  II).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante,
entendendo haver conexão entre os delitos, pugnou pela declinação de competência em favor do
Tribunal do Júri da Comarca de Casca/RS. 3. O Juiz Federal discordou das razões invocadas pelo
Ministério Público Federal por entender que as circunstâncias dos delitos não são suficientes para
configuração da conexão, não se verificando no caso concreto as situações previstas no art. 76 do
CPP. Afastou, portanto, a conexão entre os delitos; determinou a remessa dos autos à Comarca
de Casca/RS para o processamento e julgamento do crime de homicídio qualificado tentado e
delitos relacionados e o prosseguimento do feito na esfera federal do crime de furto qualificado
tentado e delitos relacionados. 4. 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.  5.  Com a  devida  vênia  ao  Procurador  da  República  oficiante,  o  declínio  de
atribuições dos delitos em questão ao Tribunal do Júri não é a medida que se impõe. O fato dos
crimes em comento terem sido praticados supostamente pelos mesmos agentes em um lapso
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temporal  pequeno,  não são  suficientes para  configurar  a  conexão.  Inexistência  de elementos
capazes de justificar a incidência da conexão (CPP, art. 76). 6. Caso em que o crime de homicídio
tentado perpetrado contra policiais civis ocorreu em momento posterior à tentativa de assalto à
agência dos correios e em contexto  fático distinto,  uma vez que os meliantes,  já em veículo
distinto daquele usado no crime de furto, foram perseguidos após fuga de barreira policial.  7.
Como bem observou o Juiz Federal , "a tentativa de homicídio ocorreu após perseguição policial
iniciada por volta das 10h do dia 04/05/2017, a partir de suspeita de que se tratavam dos mesmos
autores da tentativa de furto. Não obstante a referida suspeita, as circunstâncias da perseguição e
abordagem policial, e assim da troca de tiros, em nada interferem na apuração da tentativa de
furto." Ademais, pontuou o il.  Magistrado que "ainda que se possa concluir que se tratem dos
mesmos  infratores,  não  há  elementos  materiais  ou  processuais  que  denotem  a  conexão,
inexistindo  prejudicialidade  entre  o  julgamento  de  cada  uma  delas".  8.  Precedentes  STJ:
(140.748/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, julgado em 25/02/2016, Dje
02/03/2016)  (CC  136.983/RO,  Rel.  Ministro  Rogério  Shietti  Cruz,  3ª  Seção,  julgado  em
25/02/2016,  Dje  02/03/2016).  9.  Homologação do declínio  de atribuições quanto ao  crime de
homicídio qualificado tentado e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal quanto ao crime de furto tentado qualificado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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