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

ATA DA 655ª SESSÃO DE REVISÃO, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

ERRATA

Na Ata  da  655ª  Sessão Reunião,  de  08 de  agosto de  2016,  publicada  no  DIÁRIO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ELETRÔNICO,  DMPF-e  -  EXTRAJUDICIAL de
13/09/2016, Página 2, item n° 170 - DPF/JFA-00098/2016-INQ.

Onde se lê: “Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1º, na
forma  do  §1º-B,  do  CP,  tendo  em  vista  a  apreensão  de  encomenda  postal  internacional  cujo
conteúdo era de 30 (trinta) pílulas de medicamento à base da substância misoprostol e 2 (duas)
pílulas de medicamento à base de sildenafil, sendo que todos não possuiriam registro no órgão de
vigilância sanitária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Trata-se de medicamento
abortivo, comprado pela internet pela investigada, a qual afirmou em depoimento que era para uso
próprio, pois estava grávida e desesperada com a possibilidade de ter um filho. Relatou, ainda, que
acabou por realizar o aborto através da aquisição do remédio Cytotec em drogaria de sua cidade. A
conduta realizada mostra-se atípica, visto que não houve a intenção de importar para difundir o
medicamento sem registro a outrem, ainda que sem propósito comercial. Ausência de elementos
mínimos  aptos  a  justificar  a  persecução  criminal.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.
Homologação do arquivamento.”  “Deliberação:  Em sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho.”

Leia-se: “Torne-se sem efeito a análise dos autos na 655ª Sessão Ordinária (08/08/2016), tendo
em vista o equívoco material contido na análise do mérito.” 

Brasília, 6 de outubro de 2016

Daniele Flávia Oliveira
Assessora-Chefe - 2ª CCR
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