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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESSÃO 
 EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2021

Aos trinta dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um,  ocorreu sessão extraordinária
eletrônica da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, convocada e presidida pelo Coordenador Dr.
Carlos Frederico Santos, realizada conforme o art. 15 do Regimento Interno da 2ª CCR. 

Ausente justificadamente por motivo de férias o titular do 3º Ofício, Dr. Francisco de Assis Vieira
Sanseverino, foi substituído pelo suplente, o Dr. Paulo Eduardo Bueno. 

 Na ocasião,  foi  deliberado o processo de relatoria  do  Dr.  Paulo  Eduardo Bueno,  membro
suplente do 3º Ofício. Participaram da votação o Dr. Carlos Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e a
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício.

Relator: Dr. Paulo Eduardo Bueno

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF/PR/GUAI-5001260-
41.2021.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 3357/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
GUAÍRA

Relator(a): Dr(a) PAULO EDUARDO BUENO

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIMES DE USO DE SINAL OU SÍMBOLO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA  E  ROUBO  QUALIFICADO.  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR  FALTA  DE  PROVAS.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REVISÃO (CPP,  ART.  28.).  ARQUIVAMENTO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 296 DO CP.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL  QUANTO  AO  CRIME  DE  ROUBO
QUALIFICADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Ação penal na qual os réus são
investigados  pela  prática  dos  crimes  de  formação  de  organização  criminosa  transnacional,
contrabando,  roubo,  receptação,  porte  de  arma  de  fogo  de  uso  restrito  e  uso  de  marcas  e
símbolos de órgão da Administração Pública Federal. 2. Em apertada síntese, restou apurado que
a OCRIM atuava  em região  de  fronteira  sendo conhecida  como 'piratas  do  asfalto',  ou  seja,
criminosos que se travestem como policiais (utilização de fardamento semelhante ao da polícia e
armas longas) para praticar roubos contra compristas, contrabandistas e traficantes. 3. O MPF
ofereceu denúncia pela prática dos crimes de organização criminosa e contrabando; em relação
aos crimes de roubo com utilização de arma de fogo, receptação, porte de arma de fogo de uso
restrito e uso de marcas e símbolos de órgão da Administração Pública Federal, consignou não
haver provas suficientes para oferecer a denúncia. 4. O Juízo Federal homologou o arquivamento
dos crimes de receptação e porte de arma de fogo de uso restrito. No entanto,  discordou do
pedido de arquivamento em relação aos crimes de roubo e uso de marcas e símbolos de órgão da
Administração Pública Federal; consignou haver elementos indiciários suficientes de materialidade
e autoria ao oferecimento de denúncia. 5. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
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art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 6. Em relação ao crime de uso de marcas e símbolos de órgão da
Administração Pública Federal, assiste razão ao Procurador da República oficiante. Não há nos
autos elementos de prova que permitam a conclusão de que os criminosos se utilizavam de
fardamento com símbolos da administração pública. Todos os fardamentos encontrados em poder
dos réus, bem como em fotos dos investigados trajando tais fardamentos, não possuem nenhum
sinal da administração pública, apesar de semelhantes aos utilizados por grupamentos policiais. O
único indício que se tem são duas fotos, frente e verso, de um colete da PRF que encontrava-se
no chão, obtidas no celular de um dos réus; contudo, não houve a identificação de situações
concretas onde os denunciados fizeram uso de emblemas e símbolos da Administração Pública.
Os relatos de uso de fardamento semelhante ao de policiais não é suficiente a configurar o crime
em apuração, no que o arquivamento dos autos é medida que se impõe. 7. Quanto ao crime de
roubo qualificado, assiste razão ao Juízo Federal. Há inúmeros indícios de prova, apontados na
manifestação  do  magistrado,  que  adoto  como  razões  de  decidir,  que  evidenciam  suporte
probatório suficiente a embasar o oferecimento da denúncia pelo crime de roubo. Nesse sentido,
destaca-se o depoimento das vítimas de roubos ocorridos na região, tendo sido constatado que
em ao menos dois casos havia correlação dos fatos narrados com as características dos roubos
praticados  pela  OCRIM,  tanto  na  característica  da  abordagem  (utilização  de  fardamento
semelhante ao de policiais, com utilização de armas longas) quanto dos veículos utilizados. Dessa
forma, o arquivamento mostra-se prematuro. 8. Homologação de arquivamento do crime de uso
de  marcas  e  símbolos  de  órgão  da  Administração  Pública  Federal  e  prosseguimento  da
persecução penal em relação ao crime de roubo qualificado com a designação de outro membro
para aditar a denúncia que deu origem à ação penal, facultando-se ao Procurador da República
oficiante a oportunidade de prosseguir na persecução penal, se assim entender pertinente.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO

PAULO EDUARDO BUENO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

RELATOR
SUPLENTE DO 3º OFÍCIO

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO
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