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DECISÃO 

 

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar, em tese, a prática de 

crime previsto nos artigos 319 e 234 § único, inciso II do CPB, ou seja, procedimento 

meramente investigatório em que o Poder Judiciário exerce função anômala – 

fiscalização das manifestações ministeriais de arquivamento ou de garante de direitos 

individuais constitucionalmente assegurados aos investigados. 

Acolho a manifestação de arquivamento, eis que ausente a comprovação de 

conduta típica e de autoria. 

Sendo assim, caso haja pessoa indiciada, incumbirá à autoridade policial que 

conduziu as investigações adotar as medidas necessárias à atualização dos registros 

criminais a que ela própria deu causa. 

Aliás, ficou convencionado no Acordo de Cooperação Técnica celebrado em 

21/08/2007 entre, de um lado, o Conselho da Justiça Federal, Superior Tribunal de 

Justiça, os Tribunais Regionais Federais e suas respectivas Seções Judiciárias e, de 

outro, o Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento de Polícia Federal, com 

o objetivo de promover o intercâmbio eletrônico de informações, visando à prevenção 

da criminalidade no Brasil, na cláusula quinta, inciso I, alínea "e", que o Departamento 

de Polícia Federal fica comprometido a "promover a adequada atualização de registros e 

processamento". 

Dê-se vista ao MPF para ciência da presente e remessa à autoridade 

policial responsável pelas investigações para, caso haja investigado indiciado, 

promover as comunicações acerca do resultado do arquivamento deste inquérito policial 

ao(s) Instituto(s) de Identificação Estadual(ais) em que o investigado é identificado e ao 

SINIC e, em seguida, devolver os autos ao MPF informando a existência de eventual 

documento/bem acautelado ou valores depositados/custodiados à disposição deste Juízo. 
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Ressalte-se que, nos termos do art. 236 do Provimento 011, de 04 de abril de 

2011 (Consolidação de Normas da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª 

Região) a tramitação dos inquéritos policiais e peças de informação, previamente 

registrados, efetivar-se-á, diretamente, entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. 

Inexistindo bens, documentos ou valores pendentes de decisão, ao Setor de 

Autuação e Distribuição para efetuar a baixa. 

Isso feito, arquivem-se os autos. 

 

 Macaé, 14 de março de 2018. 

 

 

(assinado eletronicamente, cf. Lei nº 11.419/2006) 
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