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

ATA DA OCTIGENTÉSIMA DÉCIMA NONA SESSÃO REVISÃO
EXTRAORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2021

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o colegiado
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, em sessão extraordinária, realizada conforme o art. 15 do
Regimento  Interno  da  2ª  CCR,  convocada  e  presidida  pelo  Coordenador,  Dr.  Carlos  Frederico
Santos, da qual participaram os membros titulares, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.
Francisco de Assis Vieira Sanseverino. Na ocasião deliberou-se o seguinte procedimento: 

Relator: Dr. Carlos Frederico Santos

No processo de relatoria do Dr. Carlos Frederico Santos participaram da votação a Drª. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, titular do 2º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício. 

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF/PR/GUAI-IP-5001275-
10.2021.4.04.7017 - Eletrônico 

Voto: 3700/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GUAÍRA

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS

Ementa: RÉU PRESO. INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE ROUBO DE MERCADORIAS ORIUNDAS
DO PARAGUAI. INDIVÍDUOS QUE TRANSPORTAVAM A MERCADORIA QUE SE EVADIRAM
DO LOCAL E NÃO FORAM IDENTIFICADOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO
AO DELITO DE DESCAMINHO E DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES NO QUE CONCERNE AOS
DEMAIS  CRIMES  INVESTIGADOS  NESTE  FEITO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL.
REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR/MPF, NOS TERMOS DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA
LC Nº 75/93 E ENUNCIADO Nº 7 DESTE COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS
DA AUTORIA DELITIVA NO  TOCANTE  AO  CRIME  DE  DESCAMINHO.  INEXISTÊNCIA DE
CONEXÃO OU DE VIOLAÇÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO
DA UNIÃO, SUAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DO
ARQUIVAMENTO  PARCIAL E  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL.  1)  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  autoria  e  materialidade  dos  delitos
previstos no art. 121, caput, no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, no art. 135, caput e parágrafo único,
e no art. 334, caput, todos do Código Penal; no art. 311 da Lei 9.503/1997; e no art. 15 da Lei
10.826/2003, todos em concurso material (art. 69 do CP). 2) Consta dos autos que o indiciado
R.F.J. e outros indivíduos não identificados tentaram realizar o roubo de mercadorias oriundas do
Paraguai (pneus) contra os ocupantes, também não identificados, de dois veículos VW/Gol. 3) O
investigado, durante a execução da tentativa do roubo, na condução de veículo pela contramão e
em alta velocidade, juntamente com pelo menos mais um indivíduo que ocupava outro veículo,
com a intenção de abordar os ocupantes dos dois veículos VW/Gol, acabou colidindo e atropelou
vítima fatal. Após o fato que causou a morte da vítima, o indiciado fugiu do local do crime sem
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prestar socorro, abandonando o veículo que conduzia no local. 4) Após a prisão em flagrante,
verificou-se que o investigado utilizava tornozeleira eletrônica em virtude de condenação criminal
realizada pela Justiça Estadual do Paraná. Em consulta a bancos de dados, consta que o último
Mandado de Monitoração em seu desfavor foi cadastrado na data de 07/10/2020, na Vara de
Execução em Meio  Fechado e Semiaberto  de Cruzeiro  do  Oeste/PR,  sendo que o indivíduo
possui relação de antecedentes criminais (art. 157, 180, 288, art. 14 da Lei 10.826/2003, art. 244-
B da Lei 8.069/1990). 5) Manifestação do Procurador da República no sentido de que o feito deve
ser arquivado em relação ao crime de descaminho e que a competência para processar e julgar
os  demais  fatos  é  da  Justiça  Estadual,  sob  os  seguintes  argumentos:  a)  Em  que  pese  a
comprovada materialidade do delito de descaminho, não foi possível identificar os indivíduos que
transportavam as mercadorias oriundas do Paraguai (pneus). b) As mercadorias descaminhadas
foram apreendidas em veículo abandonado, situação em que os indivíduos envolvidos no delito
lograram êxito em empreender fuga após a tentativa de roubo acima narrada, no referido local,
sem que tenha sido possível  a  identificação dos responsáveis  pela  prática delitiva.  c)  Em se
tratando de veículo abandonado, ouvir, em todas as ocasiões, proprietários de veículos revela-se,
em geral,  despropositado  e,  muitas vezes,  inútil.  Ainda que ele(a)  fosse  o autor(a)  do ilícito,
dificilmente se auto incriminará em depoimento,  pesando contra,  ao cabo, uma presunção de
culpa na seara penal  não prevista  em nosso ordenamento jurídico.  d)  Por outro  lado,  restou
comprovada a autoria e materialidade dos crimes de roubo tentado (art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II,
ambos  do  Código  Penal),  de  homicídio  (art.  121,  caput,  do  Código  Penal),  de  trafegar  com
velocidade incompatível com a segurança (art. 311 da Lei 9.503/1997), de omissão de socorro
(art. 135, caput e parágrafo único, do Código Penal) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei
10.826/2003).
e)  Contudo,  necessário  admitir  a  inexistência  de  interesse  direto  da  União,  devendo  ser
reconhecida a competência da Justiça Estadual para processo e julgamento do caso, conforme se
infere dos elementos informativos supracitados. 
f) Diante do exposto, promoveu o arquivamento do presente inquérito policial em relação ao delito
previsto no art. 334, caput, do Código Penal e pugnou pelo declínio de competência em favor da
Justiça  Estadual  da  Comarca  de  Guaíra/PR,  especificamente  para  a  continuidade  das
investigações concernentes aos crimes capitulados no art. 121, caput, no art. 157, § 2º, II, c/c art.
14,  II,  e  no  art.  135,  caput  e  parágrafo  único,  todos  do  Código  Penal;  no  art.  311  da  Lei
9.503/1997; e no art. 15 da Lei 10.826/2003. 
6) Discordância do Juiz Federal: “em que pese não tenha sido possível, até o momento, apurar a
autoria do crime de descaminho, não se pode desconsiderar que o crime de descaminho, em
tese, ocorreu, razão pela qual a decisão do ev. 36 foi clara no sentido de que a 'tentativa de roubo
da carga contrabandeada foi praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União
(Art.  109, I, 1ª parte, da Constituição da República Federativa do Brasil)'.  […] Assim, havendo
flagrante conexão entre os delitos, os quais ocorreram na mesma circunstância e lugar, e levando
em  conta  que  as  infrações  apresentam  claro  liame  circunstancial,  a  competência  para  o
julgamento do feito é do Juízo Federal.  Além disso,  os delitos de roubo de cargas (na forma
tentada), homicídio, tráfego em velocidade incompatível com a segurança, omissão de socorro e
de disparo de arma de fogo, no caso em apreço, foram praticados, em tese, mesmo que de forma
indireta, em face de carga de mercadorias (pneus de origem paraguaia), causando prejuízo ao
serviço aduaneiro da União. […] Não se pode deixar de considerar, ainda, que a tentativa de
roubo de mercadorias descaminhadas pode configurar, da mesma forma, em tese, tentativa de
descaminho ou contrabando, uma vez que o investigado não mediu esforços para entrar na posse
da  carga  que  foi  apreendida,  cometendo,  hipoteticamente,  diversos  outros  crimes  graves
(inclusive  homicídio),  na tentativa  de assegurar  a  execução do roubo de mercadorias ilícitas.
Logo, a simples tentativa dos crimes de descaminho/contrabando também atraem, em tese, a
competência deste Juízo Federal”.
7) Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93
e Enunciado nº 7 deste Colegiado.
8) De início, assiste razão ao Procurador da República no que se refere ao arquivamento do feito
em relação ao crime de descaminho, diante da inexistência de elementos mínimos da autoria,
uma vez que aqueles que conduziam os veículos utilizados para o transporte das mercadorias
evadiram-se do local e não foram identificados.
9) Além disso, não se verifica a conexão do crime de descaminho praticado pelos indivíduos não
identificados que conduziam os veículos VW/Gol, com a conduta daqueles que estavam tentando
roubar a mercadoria ilícita transportada e já inserida no território nacional.
10) Cumpre observar  que não ocorrendo, com a infração penal,  prejuízo a bens,  serviços ou
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interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se
firma a competência  da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério
Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. 5001275-
10.2021.4.04.7017 2 Assinado com certificado digital por CARLOS FREDERICO SANTOS, em
18/08/2021  18:46.  Para  verificar  a  autenticidade  acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento.  Chave
E3BAE8AD.A034E51D.B1BC0CDD.A013FCC2
11) Nesse contexto, voto pela manutenção do arquivamento parcial do presente inquérito policial
em relação ao delito previsto no art. 334, caput, do Código Penal e do declínio de atribuições ao
Ministério  Público  Estadual  para  a  continuidade  das  investigações  concernentes  aos  demais
crimes objeto deste feito. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento parcial e pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do relator.

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO 

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 3º OFÍCIO 


