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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2021

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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, foram deliberados os seguintes procedimentos:

Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

Nos processos de relatoria da Drª.  Luiza Cristina Fonseca Frischeisen participaram da votação o Dr.  Carlos
Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JFRS/POA-5002771-
19.2021.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4681/2021 Origem:  GABPR27-RGM  -
RICARDO GRALHA MASSIA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (CP,
ART. 155, §4º, IV) E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013). REVISÃO
DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO
TITULAR DO ESPECIALIZADO, ORA SUSCITADO. 1.  Trata-se de inquérito  policial  e  medida
cautelar correlata instaurados para apurar a possível prática do crime de furto qualificado (CP, art.
155,  §4º,  IV)  contra  a  Caixa  Econômica  Federal  -  CEF.  2.  Inicialmente,  tinha-se  apenas  a
informação de que o crime teria  sido praticado  por  casal  até  então  não  identificado.  Após a
realização de diligências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de um grupo de
pessoas,  pela  realização de busca e apreensão em diversos endereços e  pelo  sequestro  de
diversos bens. A respeito dos fatos, a Polícia Federal ressaltou que 'o contexto é do cometimento
de delitos graves: pelo menos 52 (cinquenta e dois) furtos qualificados (art. 155, § 4º, I, II e IV, do
CPB),  sendo  24  (vinte  e  quatro)  objeto  de  investigação  no  presente  IPL (praticados  no  RS,
conforme já explicitado), por meio da associação de mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem econômica'. 3.
Considerando as  informações prestadas pela  Polícia  Federal,  o  Procurador  da República até
então  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  a  um  dos  ofícios  do  Núcleo  Criminal
Especializado,  detentores  da atribuição  específica  para o  crime organizado,  para  promover  o
prosseguimento das investigações. 4. Os autos foram então redistribuídos ao 3º ofício do Núcleo
Especializado,  tendo o Procurador da República titular  acolhido a  atribuição e determinado a
adoção de medidas para o prosseguimento da investigação, manifestando-se, inclusive, nos autos
da medida cautelar,  requerendo a decretação da prisão preventiva de diversas pessoas,  bem
como  expedição  de  mandados  de  busca  e  apreensão,  arresto  de  bens  e  autorização  para
compartilhamento  de  provas.  Ressalta-se  que  o  Procurador  oficiante  reconheceu  em  sua
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manifestação  a  existência  de  organização  criminosa  com atuação nacional  (art.  2º  da  Lei  nº
12.850/2013). 5. No retorno dos autos da medida cautelar com decisão judicial, a Procuradora da
República titular do 4º Ofício do Núcleo Criminal Especializado, atuando em substituição ao titular
do  3º  Ofício  do  Núcleo  Criminal  Especializado,  entendeu  pela  inexistência  de  organização
criminosa na espécie e determinou a redistribuição do inquérito policial e da medida cautelar ao
27º  Ofício  do  Núcleo  Criminal  Residual.  6.  Ao  receber  os  autos,  o  Procurador  da  República
oficiante no 27º Ofício do Núcleo Criminal Residual suscitou o presente conflito de atribuições. 7.
Revisão (art.  62,  VII,  da LC nº 75/93).  8.  Conforme ressaltado pelo Procurador da República
suscitante, 'o fato de o Juízo ao qual distribuída a medida cautelar ter consignado, ao analisar a
representação policial, que os elementos carreados aos autos não permitiam concluir configurada
organização  criminosa  não  é  capaz  de  justificar  a  nova  alteração  da  atribuição  ministerial,
promovida pela colega que substituiu o titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado. A um,
porque se trata de decisão sobre representação policial, que não adentrou propriamente no mérito
da existência ou não de organização criminosa. A dois, porque tal decisão não consubstancia
alteração  da  base  fática  subjacente  à  investigação.  A três,  porque  deve  ser  preservado  o
entendimento do colega titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado, que se manifestou
expressamente no sentido da existência de organização criminosa. A quatro, porque deve ser
preservada, como acima salientado, a estabilidade da atuação ministerial, não se podendo admitir
que a atribuição seja modificada a cada instante, no curso da persecução penal ' o que, por certo,
é contrário ao princípio da eficiência. A cinco, e mais importante, porque o próprio Juízo consignou
que a fragilidade da caracterização de organização  criminosa na espécie  decorria  do próprio
estágio inicial da investigação, assentando que a hipotética estrutura poderia ser reforçada com o
avanço da apuração'.  9. Vê-se, assim, que conforme as informações apuradas até o presente
momento,  ainda  há  diligências  em  curso  visando  a  obtenção  de  provas  que  se  destinam
justamente à confirmação da linha investigativa até então desenvolvida para a possível existência
de  organização  criminosa,  conforme ressaltado  pelo  Procurador  da República  oficiante  no  3º
Ofício  do  Núcleo  Especializado.  10.  Neste  ponto,  também cabe destacar  o  entendimento  do
Procurador da República suscitante de que 'caso, com o desenvolvimento da investigação e o
avanço  da  elucidação dos fatos,  não se confirme a hipótese até  aqui  defendida  pela  Polícia
Federal e pelo titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado, no sentido da existência de
organização criminosa na espécie, nada impede que seja o caso redistribuído a este 27º Ofício do
Núcleo Criminal  Residual,  desta feita de forma definitiva e segura,  evitando-se com isso uma
alternância  recorrente  de  atribuição'.  11.  Assim,  considerando  que  os  elementos  até  então
angariados sustentam a linha investigativa da existência de organização criminosa, a investigação
deve  correr  sob  a  supervisão  de  membro  do  Ministério  Público  com  atribuições  para  o
processamento desses crimes. 12. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e,
no mérito, pela fixação da atribuição da Procuradora da República ora suscitada.

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

002. Expediente: JFRS/POA-5067900-
68.2021.4.04.7100-PEPRPR -
Eletrônico 

Voto: 4669/2021 Origem:  GABPR27-RGM  -
RICARDO GRALHA MASSIA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (CP,
ART. 155, §4º, IV) E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013). REVISÃO
DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO
TITULAR DO ESPECIALIZADO, ORA SUSCITADO. 1.  Trata-se de inquérito  policial  e  medida
cautelar correlata instaurados para apurar a possível prática do crime de furto qualificado (CP, art.
155,  §4º,  IV)  contra  a  Caixa  Econômica  Federal  -  CEF.  2.  Inicialmente,  tinha-se  apenas  a
informação de que o crime teria  sido praticado  por  casal  até  então  não  identificado.  Após a
realização de diligências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de um grupo de
pessoas,  pela  realização de busca e apreensão em diversos endereços e  pelo  sequestro  de
diversos bens. A respeito dos fatos, a Polícia Federal ressaltou que 'o contexto é do cometimento
de delitos graves: pelo menos 52 (cinquenta e dois) furtos qualificados (art. 155, § 4º, I, II e IV, do
CPB),  sendo  24  (vinte  e  quatro)  objeto  de  investigação  no  presente  IPL (praticados  no  RS,
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conforme já explicitado), por meio da associação de mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem econômica'. 3.
Considerando as  informações prestadas pela  Polícia  Federal,  o  Procurador  da República até
então  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  a  um  dos  ofícios  do  Núcleo  Criminal
Especializado,  detentores  da atribuição  específica  para o  crime organizado,  para  promover  o
prosseguimento das investigações. 4. Os autos foram então redistribuídos ao 3º ofício do Núcleo
Especializado,  tendo o Procurador da República titular  acolhido a  atribuição e determinado a
adoção de medidas para o prosseguimento da investigação, manifestando-se, inclusive, nos autos
da medida cautelar,  requerendo a decretação da prisão preventiva de diversas pessoas,  bem
como  expedição  de  mandados  de  busca  e  apreensão,  arresto  de  bens  e  autorização  para
compartilhamento  de  provas.  Ressalta-se  que  o  Procurador  oficiante  reconheceu  em  sua
manifestação  a  existência  de  organização  criminosa  com atuação nacional  (art.  2º  da  Lei  nº
12.850/2013). 5. No retorno dos autos da medida cautelar com decisão judicial, a Procuradora da
República titular do 4º Ofício do Núcleo Criminal Especializado, atuando em substituição ao titular
do  3º  Ofício  do  Núcleo  Criminal  Especializado,  entendeu  pela  inexistência  de  organização
criminosa na espécie e determinou a redistribuição do inquérito policial e da medida cautelar ao
27º  Ofício  do  Núcleo  Criminal  Residual.  6.  Ao  receber  os  autos,  o  Procurador  da  República
oficiante no 27º Ofício do Núcleo Criminal Residual suscitou o presente conflito de atribuições. 7.
Revisão (art.  62,  VII,  da LC nº 75/93).  8.  Conforme ressaltado pelo Procurador da República
suscitante, 'o fato de o Juízo ao qual distribuída a medida cautelar ter consignado, ao analisar a
representação policial, que os elementos carreados aos autos não permitiam concluir configurada
organização  criminosa  não  é  capaz  de  justificar  a  nova  alteração  da  atribuição  ministerial,
promovida pela colega que substituiu o titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado. A um,
porque se trata de decisão sobre representação policial, que não adentrou propriamente no mérito
da existência ou não de organização criminosa. A dois, porque tal decisão não consubstancia
alteração  da  base  fática  subjacente  à  investigação.  A três,  porque  deve  ser  preservado  o
entendimento do colega titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado, que se manifestou
expressamente no sentido da existência de organização criminosa. A quatro, porque deve ser
preservada, como acima salientado, a estabilidade da atuação ministerial, não se podendo admitir
que a atribuição seja modificada a cada instante, no curso da persecução penal ' o que, por certo,
é contrário ao princípio da eficiência. A cinco, e mais importante, porque o próprio Juízo consignou
que a fragilidade da caracterização de organização  criminosa na espécie  decorria  do próprio
estágio inicial da investigação, assentando que a hipotética estrutura poderia ser reforçada com o
avanço da apuração'.  9. Vê-se, assim, que conforme as informações apuradas até o presente
momento,  ainda  há  diligências  em  curso  visando  a  obtenção  de  provas  que  se  destinam
justamente à confirmação da linha investigativa até então desenvolvida para a possível existência
de  organização  criminosa,  conforme ressaltado  pelo  Procurador  da República  oficiante  no  3º
Ofício  do  Núcleo  Especializado.  10.  Neste  ponto,  também cabe destacar  o  entendimento  do
Procurador da República suscitante de que 'caso, com o desenvolvimento da investigação e o
avanço  da  elucidação dos fatos,  não se confirme a hipótese até  aqui  defendida  pela  Polícia
Federal e pelo titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado, no sentido da existência de
organização criminosa na espécie, nada impede que seja o caso redistribuído a este 27º Ofício do
Núcleo Criminal  Residual,  desta feita de forma definitiva e segura,  evitando-se com isso uma
alternância  recorrente  de  atribuição'.  11.  Assim,  considerando  que  os  elementos  até  então
angariados sustentam a linha investigativa da existência de organização criminosa, a investigação
deve  correr  sob  a  supervisão  de  membro  do  Ministério  Público  com  atribuições  para  o
processamento desses crimes. 12. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e,
no mérito, pela fixação da atribuição da Procuradora da República ora suscitada.

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

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO
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LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

RELATORA
TITULAR DO 2º OFÍCIO

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 3º OFÍCIO
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