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

ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO DE NOVEMBRO DE 2021

Aos nove dias do mês de novembro 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, foi deliberado o seguinte procedimento:

Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino

No processo de relatoria do Dr.  Francisco de Assis Vieira Sanseverino participaram da votação o Dr.  Carlos
Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Expediente: JF-AM-1021085-28.2021.4.01.3200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 4928/2021 Origem:  JUSTIÇA  FEDERAL  -
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP),  INVASÃO DE DOMICÍLIO
(ART. 150 DO CP), ORGANIZAÇÃO TERRORISTA (ART. 3º DA LEI Nº 13.260/2016, LAVAGEM
DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI N. 9.613/98) PRATICADOS POR COLOMBIANOS. PROMOÇÃO
DE DECLÍNIO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL.
REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. REVISÃO ART. 28 DO CPP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1) Inquérito
policial,  instaurado a partir  da prisão em flagrante de duas pessoas,  inicialmente identificadas
pelas autoridades brasileiras como J.E.Q.R. e K.P.S.G.N.S., pela prática dos crimes tipificados no
art. 147 e art. 150 do CP, no art. 3º da Lei n.º 13.260/2016 e no art. 1º da Lei n.º 9.613/1998. Em
19-08-2021, no Município de Japurá/AM, o Exército Brasileiro teria comunicado à Polícia Federal
sobre a  presença  de guerrilheiros  colombianos na  cidade,  os quais,  durante a  passagem da
esquadra militar  em via pública,  empreenderam fuga sem motivo aparente,  homiziando-se na
floresta. Em seguida, o Exército teria sido comunicado por S. B. dos S., uma senhora, de que dois
guerrilheiros teriam invadido sua casa, expulsando-a e ameaçando-a de morte. Esta senhora, a
seguir, teria indicado o local da sua residência que teria sido invadida e teria autorizou a entrada
das  autoridades  públicas.  Os  militares  acionaram  a  Polícia  Federal,  que  invadiu  a  casa  da
senhora (vítima) e prendeu as duas pessoas. 2) Deste local, da residência de S. B. dos S. onde a
prisão em flagrante foi realizada, os colombianos foram conduzidos até a sua própria residência,
também em Japurá/AM, onde foi encontrada carta com timbre das FARC com texto supostamente
codificado  e  outro  texto  também  supostamente  codificado.  Também  foram  encontrados
equipamentos de sobrevivência na selva como cordas, fogareiro, galocha, bateria solar, além de
uma quantia em reais, pesos colombianos e dólar estadunidense, conforme descrito no auto de
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exibição e apreensão. Os custodiados foram levados à Delegacia de Polícia Civil do Município de
Japurá, onde foi lavrado flagrante. No relatório final do inquérito foram angariadas informações de
que os custodiados se valeriam de identidades falsas, conforme pesquisa em redes sociais que
identificaram quem, de fato, seriam J. e K.. Esta última, inclusive, foi positivamente identificada
como  Y.Q.R.  mediante  comparação  com a  base  de  dados  biométricos  da  INTERPOL.  3)  O
Procurador da República oficiante entendeu não haver crimes federais a serem investigados em
razão da ilegalidade das provas respectivas colhidas: '(a) a violação de domicílio ocorreu sem
armas e `com um cachorrinho', conforme relato da proprietária da residência; (b) não há nos autos
registro de justa causa, ordem judicial ou anuência por parte dos custodiados para ingresso na
residência deles após o flagrante, ou mesmo como a autoridade policial identificou o imóvel e por
que motivo adentrou a residência se até o momento tratava-se apenas da violação de domicílio
por pessoa estrangeira; (c) em relação ao crime de ameaça, chama atenção no depoimento da
vítima de violação de domicílio que esta informa que apenas se sentiu ameaçada por se tratarem
de "colombianos"; (d) a vítima também não identifica os presos como guerrilheiros; (e) quanto aos
valores apreendidos, estes tampouco corroboram a existência de crime de lavagem de capitais,
não havendo indícios de prática de delito antecedente senão de forma conjectural de que seria
fruto de extorsão de garimpeiros.  Essa conjectura,  contudo, não é corroborada por nada nos
autos. A manutenção em residência de valores em moedas diferentes é relativamente comum em
região  de  fronteira,  não  servindo  de  comprovação  de  delitos  antecedentes.  Assim,  não  há
preenchimento do requisito de justa causa duplicada necessária para configuração do delito de
lavagem;  (f) não há ato concreto registrado nos autos que indique conspiração contra o Estado
Brasileiro, a não ser as anotações de possível "comportamento suspeito" e "empreenderem fuga"
ao  avistarem militares  brasileiros,  não  estando  os  presos  sequer  portando  ou  em posse  de
armamentos quando da invasão do domicílio de S. ou em guardados em sua residência. A própria
galocha indicada pelo inquérito como típica das FARC é, em realidade, de um modelo encontrado
com bastante facilidade, tendo sido utilizado inclusive pela então magistrada de ANORI/AM, com
se pode ver na foto que ilustra reportagem feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros'.
Assim, em seu entender, 'salvo quanto às referentes a invasão de domicílio, as demais provas
colhidas são ilegais porque, como já dito,  amealhadas no domicílio  dos custodiados sem que
houvesse mandado judicial para tanto. Diante desses fatos e da ilicitude das provas advindas da
busca e apreensão no domicílio  dos colombianos,  deve-se reconhecer que não subsistem os
aventados delitos aptos a fixar a competência desta Justiça Federal.' 4) O Juiz Federal discordou,
tendo  em  vista  não  haver  ilegalidade  na  entrada  na  residência  dos  investigados,  visto  ser
desdobramento  natural  da  prisão  em  flagrante;  e  há  indícios  suficientes  para  manter  a
investigação na esfera federal, como apresentação de identidade falsa por parte dos investigados
à autoridade policial, carta com selo das FARC na residência deles e a presença do referido grupo
paramilitar  na  fronteira  do  norte  do  Amazonas,  ligada  a  inúmeros  crimes  como  tráfico  de
entorpecentes, garimpo ilegal e extorsão. 5) Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. 6)
Inicialmente, cumpre ressaltar a peculiaridade do local, Município de Japurá/AM, fronteira com a
Colômbia, onde foram praticados os crimes, e a prova de que os réus utilizavam documentos de
identificação falsos, inclusive de um deles com dados contidos na INTERPOL. Assim, a entrada na
residência dos investigados como desdobramento natural da prisão em flagrante não caracteriza
violação de domicílio por parte das autoridades policiais, ou em nulidade das provas obtidas com
o procedimento. 7) Conforme destacado pelo Juiz Federal, 'a existência de uma carta com o selo
das FARC é um indício relevante de possível prática do crime tipificado no artigo 3° da Lei n°
13.260/2016, o que fixa a competência federal e demanda a continuidade das investigações para
o deslinde do caso. Além disso, verifico que o relatório policial trouxe uma nova informação acerca
da identidade dos investigados, revelando que estes supostamente fizeram uso de documento
falso perante a polícia federal durante o flagrante, o que igualmente fixa a competência federal
para o feito.' 8) É sabido, ainda, que, de fato, a presença das FARC na fronteira do norte do
Amazonas está ligada à prática de crimes de tráfico de drogas, garimpo ilegal, extorsão. Assim, há
indícios da existência de crimes da competência federal. 9) Por fim, no tocante a possível ilicitude
da prova  referente  à  entrada  dos  policiais  federais  na  residência  dos  réus,  sem autorização
judicial  ou autorização deles,  conforme a jurisprudência do STJ, "ainda que excluída a prova
ilícita, enquanto tal, é possível sua renovação, se, ainda existente e disponível no mundo real,
puder ser trazida ao processo pelos meios legítimos e legais. Assim, muito embora a ilicitude
imponha o desentranhamento  das  provas  obtidas  ilegalmente,  nada  impede seja  renovada a
coleta de dados (bancários, documentais, fotográficos etc), com a devida autorização judicial. (")
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(Rcl  36.734/SP,  Terceira  Seção,  DJe  22/02/2021).  Desse  modo,  em  que  pese  o  acesso  à
residência dos réus tenha ocorrido sem a devida autorização judicial, não há empecilho a que o
Juízo Federal, instado pelo Ministério Público, decida de modo fundamentado acerca da validade
do acesso ao imóvel,  principalmente levando-se em consideração os elementos trazidos e as
circunstâncias do flagrante. 10) Não homologação do declínio de atribuição.

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).

CARLOS FREDERICO SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR
TITULAR DO 1º OFÍCIO

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

RELATOR
TITULAR DO 3º OFÍCIO

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

TITULAR DO 2º OFÍCIO
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