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

ATA DA SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE ABRIL DE 2018

   Aos  onze  dias  do  mês  de  abril  do  ano  dois  mil  e  dezoito,  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) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/MG-0002489-61.2018.4.01.3800-
INQ

Voto: 2586/2018 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, § 2º, III,
V e VIII c/c art. 14, II, NO ART. 157, § 2º, I e II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 14 DA
LEI Nº 10.826/03. ROUBO DE CARGA DOS CORREIOS, TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA
POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MPF: PEDIDO
DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DA 35ª VARA FEDERAL DE
BELO HORIZONTE/MG. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  Nº  75/93.  REGRA DE  CONEXÃO  E  CONTINÊNCIA
LEGITIMAMENTE ESTABELECIDA PELO ART. 78, I, DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DO JÚRI PARA EXAME DE TODOS OS DELITOS. ATRIBUIÇÃO DO 10º OFÍCIO DA PR/MG. 1.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes descritos no art.
121, § 2º, III, V e VIII c/c art. 14, II, no art. 157, § 2º, I e II, todos do Código Penal, e no art. 14 da
Lei nº 10.826/03. 2. Segundo consta do auto de prisão flagrante, no dia 15/01/2018, entre os
municípios  de  Conselheiro  Lafayete  e  Cristiano  Ottoni/MG,  o  condutor  de  um caminhão  que
transporta carga pertencente aos Correios foi abordado por um indivíduo armado dentro de um
veículo de passeio. O referido agente adentrou na cabine do caminhão por meio da janela do
carona e, mediante grave ameaça, ordenou que o motorista seguisse para um local ermo, onde
estavam mais quatro pessoas envolvidas na ação criminosa. Os assaltantes abriram e retiraram
do caminhão várias encomendas postais, subtraíram um celular e posteriormente seguiram em
direção a Juiz de Fora/MG. 3. Informados de que o caminhão e um outro veículo trafegavam na
rodovia BR-040 sentido Belo Horizonte/MG, policiais rodoviários federais passaram a monitorá-los
e,  quando alcançaram o anel  rodoviário,  ordenaram a sua  parada.  Nesse  momento,  um dos
ocupantes do veículo de passeio efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, na intenção
de  matá-los,  e  empreenderam fuga.  Logo  após,  em um bairro  da  capital  mineira,  o  veículo
utilizado pelos investigados colidiu com uma mureta de concreto e os ocupantes seguiram a fuga
a pé. Um deles, identificado como S.C.B., por estar lesionado, ficou deitado na pista. E.S.de J.O.
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foi logo alcançado por outra viatura da PRF e W.R.M. acabou detido por populares que acionaram
a Polícia Militar. Restou, ainda, apreendida uma pistola calibre 380, com duas munições intactas,
que  os  investigados  portavam  sem  autorização  e  em  desacordo  com  legislação  vigente.  4.
Relatado  pela  autoridade  policial,  o  presente  inquérito  foi  encaminhado ao  Ministério  Público
Federal, que, por meio do titular do 10º Ofício da PR/MG, pugnou pelo declínio de competência
em favor da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG. O Procurador da República oficiante aduziu
que o crime de roubo, cometido em prejuízo dos Correios, consumou-se no município de Oliveira
Fortes/MG, sendo os demais crimes perpetrados meros desdobramentos do principal, a revelar a
conexão entre eles, na forma do art.  69, V, do CPP. 5. O Juízo da 35ª Vara Federal  de Belo
Horizonte/MG indeferiu, por ora, o pedido de declínio de competência e, cuidando-se de pedido de
arquivamento indireto, determinou a remessa dos autos a este Colegiado, nos termos do art. 28
do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 6. Com razão o Juízo de primeiro grau. Os fatos em
exame não autorizam por ora o declínio de atribuições em favor da PRM de Juiz de Fora/MG. 7.
Conforme  relatado,  o  delito  de  roubo  efetivamente  se  consumou  na  região  do  município  de
Oliveira Fortes/MG, pertencente à jurisdição da Subseção de Juiz de Fora/MG. De fato, a teor do
art. 70 do CPP, a competência para processar e julgar referido delito seria do Juízo Federal dessa
localidade. É dos autos, entretanto, que os agentes foram indiciados não só pelo crime de roubo
em desfavor dos Correios como também pela tentativa de homicídio contra os policiais rodoviários
federais, que ocorreu na cidade de Belo Horizonte/MG. 8. Sobre a questão, o art. 78, I, do CPP
submete à competência do Júri o julgamento dos crimes conexos, estabelecendo a prevalência do
Tribunal Popular sobre outro órgão da jurisdição comum. Tal regra processual faz com que a
competência do Júri (fixada no art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF) exerça uma vis attractiva sobre
os delitos que guardem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida.
9.  Nesse  sentido,  o  Supremo Tribunal  Federal  há  muito  consagrou  entendimento  de  que  "a
competência penal do Júri possui extração constitucional, estendendo-se " ante o caráter absoluto
de que se reveste e por efeito da vis attractiva que exerce " às infrações penais conexas aos
crimes dolosos contra a vida" (HC nº 74.295/RJ, Min. Celso de Mello, DJ de 22/06/2001). 10.
Desse modo, como bem asseverado pelo Juízo Federal, não há como, nesta fase de apuração,
acolher o pleito de declínio, pois, uma vez denunciados os agentes pela tentativa de homicídio
contra  os  policiais  rodoviários  federais,  o  Tribunal  do  Júri  da  Seção  Judiciária  de  Belo
Horizonte/MG atrairá a competência para julgamento de todos os delitos. 11. Não homologação do
declínio, mantendo-se, por ora, a atribuição do 10º Ofício da PR/MG.

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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
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