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E fato notório que as delegadas da Polícia Federal encontram-
se sobrecarregadas, devido à alta demanda de inquéritos policiais. Nos autos de
inquérito policial 5002879-2 1.2016.4.04.7004, a autoridade policial federal,
respondendo à intimação para explicar a demora da conclusão da investigação,
assim justa ficou :

Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4322, Zona 1, Umuarama/PR.
ERPB:gBb:gazoto@mpf.mp br
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ilusório acreditar que haverá recursos humanos e m ateriais

para investigação de todos os crimes ao mesmo tempo. certo que a
velocidade e o caminho das práticas criminosas são muito mais rj )idos e sem

qualquer formalidade, o que não é a realidade da investigação cr] linal.
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Como afimaou a autoridade policial acima, o colapso da
atividade Hmalística da sua delegada é iminente. '

Assim, é imprescindível a tomada de iniciativa no sentido de
racionalização da atividade investigativa, antevendo-se duas altemativas:
arquivamento dos inquéritos policiais inviáveis e, eventualmente, priorização
de atividades.

C O Código de Processo Penal vigente nada dispõe sobre
e6etividade, prioridade ou racionalidade da investigação e criminal. Quanto ao
seu arquivamento, diz:

Art.28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de
)preserttar a dertüncia, requerer o arqtlivamento do inquérito
policial ou de quaisquer peçcts de inÍortnação, o.juiz, no caso de
consideram" improcedentes as razões luxo(;{4Élqb fará relltesscl do
.nquérito ott peçcts de informação ao procurador-geral, e este
oferecer(i a denúncia, designará outro órgão do Ministério
Plltbtico para oferece-ta, ou insistirá no pedido de arqtlivallleuto,
ao qual só então estafa o juiz obrigado a atender.

Como o legislador não explicou quais ''razões" poderiam ser
invocadas, firmou-se o entendimento -- hoje bastante refiitado pela doutrina' --
de que somente a falta de indícios suficientes de autoria ou materialidade do
crime, bem como razões ''de direito'' é que poderiam ser alegadas, daí
\econendn Q principio da obrigatoriedade da ação penalpública.

(

Tal fato resulta em uma persecução penal demorada e,
portanto, ineficiente, o que conduz à impunidade, em razão da perda das
provas criminais ou pela ocorrência da prescrição penal.

No sistema de competências atual, cabe, de um lado, às
Polícias Civis e Federal, e ao Ministério Público, de outro, dar início à
persecução penal, a qual se tem como uma obrigação de ofício irrecusável.

' Assim: GAZOTO, Luís Wanderley. O princípio da não-obrigatoriedade da
pública: uma crítica ao formalismo nb Ministério'Público. Barueri,-SP: Manole, qO(

lão penal
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O resultado de um sistema de persecução penal rígido, aliado a
parcos recursos humanos e alta demanda, é o caos. Se é fácil instaurar uma
investigação criminal ou uma ação penal, chegar a seu fim, com eficiência. não
é. Ações penais ineficientes são como obras públicas inacabadas.

Conclui-se que, reconhecida a impossibilidade prática de
administração da justiça criminal a todos os casos-crime, há de se encontrar
uma altemativa gerencial. Essa alternativa -- diga-se, única altemativa -- é o
emprego racional das tarefas de persecução penal.C

Assim sendo, o Ministério Público Federal, pelos Procuradores
da República signatários, recomenda aos Excelentíssimos Delegados de
Polícia Federal encarregados de inquéritos policiais vinculados à Subseção
Judiciária de Umuarama, que façam levantamento de seus acervos de
inquéritos policiais e encaminhem os autos ao Ministério Público Federal.
independentemente de Relatório, para eventual promoção de arquivamento,
nas seguintes hipóteses, que deverá será indicada no despacho de remessa:

l inexistência ou insuficiência de elementos probatórios de materialidade,
autoria e elemento subjetivo;C

2 quando a comprovação da materialidade ou detenninação da autoria for
improvável ou impossível, por exemplo:

a) em razão da antiguidade do fato investigado;

b) esgotamento das diligências investígatórias razoavelmente exigíveis;

c) inexistência de linha investigatória potencialmente idâneq,

2Oríentação 26 da 2' CCR
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3 quando, em crime doloso, houver demonstração de que o agente incidiu
em errojustiHlcável sobre elemento constitutivo do tipo legal.

4. verificada a existência de causa excludente de ilicitude

5 verificada a existência de causa excludente de culpabilidade,
inimputabilidade por doença mental, especialmente:4

excito

a) quando o agente incide em erro plenamente justificado pelas
circunstâncias, supondo situação de fato que, se existisse, tomaria a
ação legítima;

b) quando o agente incide em erro inevitável sobre a ilicitude do fato;

c) quando, em razão de circunstâncias
peculiares, for inexigível outra conduta.

objetivas ou subjetivas

6. ocorrência de causa extintiva de punibilidade

7. por aplicação do princípio da insigniHlcância, quando houver
demonstração da mínima otensividade da conduta, associada ao baixo
grau de periculosidade social da ação.'

8. aplicação do princípio da subsidiariedade do Direito Penal, quando o
investigado tiver sofhdo punição em instância administrativa e tal
repressão for considerada suficiente.ó

9. quando ficar evidenciada a ausência de necessidade e utilidade de
aplicação da sanção penal.7

:Enunciado 2 1 da 2' CCR

'Enunciado 2] da 2' CCR

sOrientação 30 da 2' CCR

'Orientação 30 da 2' CCR

7Orientação 30 da 2' CCR
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1 0.inconveniência da eventual
especialmente:

ação, por falta de interesse público,

a) quando houver perspectiva concreta de que a punibilidade estará
extinta, quando da execução da eventual pena;

b) quando o ajuizalnento da ação puder prejudicar a descoberta de
crimes mais graves e seus autores, principalmente os vinculados a
organização criminosa.

c) quando, em razão da qualidade da prova, for baixa a probabilidade
de êxito da ação penal;

d) para viabilizar a efetividade das ações penais
estabelecidas pelo órgão ministerial com atribuição;8

prioritárias

e) quando a aplicação da eventual pena possa produzir dano a interesse
público mais relevante.

1 1 . nas hipóteses que a lei admitir o perdão judicial

(
12.por aplicação do princípio da consensualidade,

colaboração premiada.
na hipótese de

1 3. na hipótese de contrabando

a) de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento
e cinquenta e três) maços, sda pela diminuta reprovabilidade da
conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra
a persecução penal;

b) quando houver o encontro de automóvel carregado com mercadoria
contrabandeada, sem indicativo de autoria, e não houver, i/dício, de

80rientação 30 da 2' CCR
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plano, de envolvimento da pessoa cujo nome conste no Certificado
de Registro e Licenciamento do Veículo;

c) quando a quantidade da mercadoria proibida Êor pouca, não se tratar
de atividade comercial e não haja demonstração que o seu consumo
possa provocar maior dano à saúde do que os produtos nacionais
similares .

C
] 4. na hipótese de descaminho

a) quando o valor dos tributos incidentes nas mercadorias apreendidas
Êor inferior àquele que os procuradores da Fazenda Nacional
estiverem desobrigados de realizarem a execução fiscal ;

b) o encontro de automóvel carregado com mercadoria descaminhada.
sem indicativo de autoria, e não houver indício, de plano, de
envolvimento da pessoa cujo nome conste no Certificado de
Registro e Licenciamento do Veículo.

15.na hipótese de estelionato em detrimento do INSS cometido mediante
saques indevidos de beneflícios previdenciários após o óbito do
segurado, quando constatadas :

(
a) a realização de saques por meio de cartão magnético;

b) a inexistência de renovação da senha;

c) a inexistência de procurador ou representante legal
data do óbito;

cadastrado na

d) a falta de registro visual, cumulativamente, a .demonstrar o

esgotamento das diligências investigatórias razoaveJdhente exigíveis
ou a inexistência de linha investigatória potencialnyénte idónea.

y
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]6.na hipótese de estelionato, por atipicidade, quando o agente
simplesmente não tiver depositado os valores referentes ao FGTS na
conta vinculada do empregado.

] 7.na hipótese de desobediência, quando houver previsão de sanção de
natureza civil, processual civil ou administrativa, sem expressa menção
de sua cumulatividade com a sanção penal.

C 18.na hipótese de falso testemunho, quando não há demonstração
cumulativa:

a) da falsidade;

b) do conhecimento da verdade pelo agente;

c) de que o agente não era suspeito no procedimento onde depôs;

d) da significância da falsidade no resultado do procedimento

Umuarama, 24 de abril de 2017

(


