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MATÉRIA: Inquérito policial instaurado para apurar o crime de estelionato (CP,
art. 171). Saques indevidos de FGTS. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Conduta atribuída a funcionário de escritório de
contábil que realizava a contabilidade de uma série de empresas localizadas na
região metropolitana de Cuiabá/MT, todas parte de um mesmo grupo econômico,
ficando o investigado responsável por emitir as guias para o pagamento do FGTS
dos respectivos empregados. Ocorre que, antes de encaminhar as guias para que
fosse realizado o recolhimento, o investigado alterava a relação de empregados
com o fim de incluir ele próprio e terceiros, que assim se beneficiavam, com os
saques dos valores depositados indevidamente. Contudo, ao analisar os
prejudicados pela conduta criminosa praticada, a perita da Polícia Federal
esclareceu que as Guias de Recolhimento do FGTS foram retificadas pelos
representantes das empresas, sendo depositados os valores complementares de
FGTS aos trabalhadores que realmente faziam jus a essa garantia. Cumpre
ressaltar que os valores foram depositados na Caixa Econômica Federal – CEF e
sacados sem que, em princípio, tenha havido qualquer irregularidade perante a
referida empresa pública. Conforme delineado pela perita, não há elementos
suficientes nos documentos encaminhados para identificar quem, efetivamente,
suportou o pagamento dos valores, se teriam sido as próprias empresas, o
escritório de contabilidade ou, ainda, eventual terceiro, mas em nenhum momento
a perita menciona que a CEF tenha suportado esse prejuízo. Neste contexto,
atenta à peculiaridade do caso em exame, assiste razão ao Procurador da
República oficiante ao afirmar que na hipótese em apuração os prejuízos forma
suportados por particulares. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou
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.
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A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, atenta ao que consta dos autos, HOMOLOGA O DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados
pelo Procurador da República, às fls. 333/335.

Devolvam-se os autos à origem, para remessa ao Ministério
Público Estadual, com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 1º de agosto de 2019.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Subprocuradora-Geral da República
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