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                          Louize Liliane Silva e Silva 

Secretaria: Janair de Azevedo Bispo 

EDITORIAL 

Prezados (as) Colegas: 

 

Cumprimentando-os (as) cordialmente, tenho a satisfação de apresentar a décima edição do Boletim 

Informativo Criminal de 2016 (BIC nº 10/2016), em formato exclusivamente digital, tendo em conta a 

organização e sistematização de material técnico-jurídico como suporte à atuação dos membros do 

Ministério Público na seara criminal. Informo que o BIC também se encontra disponível no site do Ministério 

Público do Estado da Bahia (www.mpba.mp.br), no espaço destinado ao CAOCRIM, e contém notícias do 

Ministério Público do Estado da Bahia, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e do Congresso Nacional, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior 

Tribunal de Justiça e de outros Tribunais, sobre temas relevantes da área criminal. 

A participação de Procuradores (as) e Promotores (as) de Justiça Criminais é de grande relevo, e se notabiliza 

pela excelência dos artigos científicos e peças processuais encaminhados.  

Concito a todos (as) para que desfrutem da leitura e continuem contribuindo com peças processuais, 

produções científicas, críticas e sugestões, o que, por certo, enriquecerá sempre este Boletim Informativo, 

podendo, para tanto, ser utilizado o email caocrim@mpba.mp.br.  

Boa leitura! 

Com meus cumprimentos,  

Pedro Maia Souza Marques 

Promotor de Justiça 

Coordenador do CAOCRIM 

http://www.mp.ba.gov.br/
mailto:caocrim@mpba.mp.br
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NOTÍCIAS 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

 Operação “Menos Corrupção, Mais Educação” prende servidores públicos em Campo Alegre de Lourdes 

 Petição relativa à situação da Cadeia Pública de Barreiras é apresentada à Justiça 

 CSI e MP de Contas traçam estratégias para fortalecer atuação 

 Atuação do Cira em Vitória da Conquista apresenta primeiros resultados 

 Experiências de humanização em presídios são apresentadas em seminário no MP 

 “Mutirão de Júris” realiza mais de 20 julgamentos em Irecê 

 Comitê interinstitucional anuncia medidas de combate à sonegação fiscal durante Semana de Conciliação 

 OPERAÇÃO ADSUMUS: Justiça recebe denúncia e bloqueia R$ 10 milhões de contas bancárias de empresários 

 Decretada prisão do maior sonegador fiscal do estado da Bahia 

 MP solicita bloqueio de r$ 380 milhões das contas de sonegadores 

 Mulher é condenada a 16 anos de prisão por provocar acidente fatal em Gandu 

 Genética forense é tema de ciclo de palestras sobre persecução penal no MP 

 Caminhão que transportava granitos sem nota fiscal é apreendido em Vitória da Conquista 

 Operação apreende mais de 500 animais silvestres em Paulo Afonso e Jeremoabo 

 “Operação Quali”: sete pessoas foram presas suspeitas de fraudar licitações 

 Mês Nacional do Júri: denúncias oferecidas pelo MP levam a julgamento acusados de homicídios 

 Bahia leva a experiência de combate ao crime cibernético para o Ceará 

 Termo de Ajustamento entre MP e Estado prevê ativação de 260 vagas em Conjunto Penal de Feira 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP 

 

 Aberto prazo de recebimento de artigos para a revista jurídica da CN 

 Audiência pública discute a reforma da política de drogas no Brasil e a atuação do MP 

 Plenário aprova proposta que sugere que membros do MP fiscalizem a notificação consular quando um 

estrangeiro for preso 

 Resolução coloca o Cadastro Nacional de Violência Doméstica como responsabilidade da Enasp 

 Seminário internacional: aprovada a Declaração de Brasília por um Sistema Acusatório 

 Painel destaca a posição do Ministério Público no sistema penal acusatório 

 Experiência do MP francês contra crime organizado é abordada em seminário internacional 

 Especialista colombiano palestra sobre a defesa penal efetiva em um sistema acusatório 

 Reforma do sistema penal brasileiro é debatida em seminário 

 As funções do Ministério Público e da polícia devem estar claramente separadas, defende diretor do Centro de 

Estudos de Justiça das Américas 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ 

 

 Mês nacional do júri tem previsão de 184 julgamentos no tribunal da BA 

 Cármen Lúcia diz que preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil 

 Ministra Cármen Lúcia destaca esforço do Judiciário no Mês Nacional do Júri 

 Presos baianos expõem quadros produzidos como meio de redução de pena 

 Tráfico de drogas é o crime mais cometido pelos menores infratores 
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 CNJ faz campanha no twitter sobre a violência contra a mulher 

 

CONGRESSO NACIONAL 

 

 Escuta telefônica tem sido eficaz para identificar criminosos, diz Ana Amélia 

 Fim do foro privilegiado é destaque na CCJ desta quarta-feira 

 Regulamentação de jogos de azar vai beneficiar a população, acredita Ciro Nogueira 

 CDH aprova ato nacional dos direitos das vítimas de crimes 

 Comissão aprova punição para pessoa que agir caluniosamente a fim de obter guarda de filhos 

 Comissão garante atendimento policial e jurídico preferencial às vítimas de violência sexual 

 Parlamentares elogiam programa de combate à violência contra a mulher na Bahia 

 MP e PF pedem a provedores acesso mais rápido a dados sobre pedofilia 

 Jorge Viana apresenta PEC para tornar estupro um crime imprescritível 

 Comissão do Código de Processo Penal poderá analisar uso de prova ilícita 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 STF reafirma jurisprudência sobre execução da pena após condenação em segunda instância 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

 Terceira Seção vai rever repetitivo sobre natureza da ação na Lei Maria da Penha  

 Investigação do MP sobre pessoa com foro privilegiado não depende de autorização judicial 

 Falta de laudo pericial definitivo pode ser suprida na comprovação de tráfico 

 Polícia Civil de MG pode fazer transporte de presos em casos excepcionais 

 Acordo de delação premiada não pode ser questionado por quem não seja parte 

 Justiça que prende, Justiça que solta 

 Ministro Schietti destaca necessidade de fundamentação adequada para ordem de prisão 

 Terceira Seção revisa tese e cancela súmula sobre natureza hedionda do tráfico privilegiado 

 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

 A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL “SUPERVISIONADA”: O STJ DECIDE CONTRA ENTENDIMENTO DO STF 

(HAJA INSEGURANÇA JURÍDICA E FALTA DE INTEGRIDADE JURISPRUDENCIAL)  

       Rômulo de Andrade Moreira – Procurador de Justiça 

 

 A GOVERNANÇA DO SISTEMA PRISIONAL E SEUS EFEITOS SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA  

       Edmundo Reis Silva Filho – Promotor de Justiça 

 

PEÇAS PROCESSUAIS 
 

 REQUERIMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA - ENUNCIADO Nº 14 CONCRIM  

       Antonio Luciano Silva Assis – Promotor de Justiça 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

OPERAÇÃO “MENOS CORRUPÇÃO, MAIS EDUCAÇÃO” PRENDE SERVIDORES PÚBLICOS 

EM CAMPO ALEGRE DE LOURDES 

 

Servidores públicos envolvidos em um esquema fraudulento que desviou mais de R$ 1 

milhão dos cofres públicos de Campo Alegre de Lourdes foram presos hoje, dia 1º, durante 

a operação “Menos corrupção, Mais educação”. Todos os servidores foram afastados dos 

seus cargos. Coordenada pelo Ministério Público estadual, por meio do promotor de 

Justiça de Remanso, Rafael Santos Rocha, a operação comprovou a formação de uma 

organização criminosa que vem desviando verbas da educação do município há dois anos. 

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão, busca e apreensão. Dentre os bens 

apreendidos estão veículos dos envolvidos e diversas folhas de cheque que estavam na 

posse da secretária de educação. Além dela, foram presos quatro diretores de escolas. 

As fraudes foram constatadas depois que o promotor de Justiça Rafael Rocha lançou no 

município o programa “Saúde + Educação: Transformando o Novo Milênio” e iniciou 

visitas às escolas. A falta de estrutura das unidades educacionais levou a Promotoria a 

apurar o destino das verbas, por meio de um procedimento investigatório criminal que 

revelou as fraudes. A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da 

Polícia Militar e da Polícia Civil dos municípios de Campo Alegre de Lourdes e de Remanso, 

que cumpriram os mandados expedidos pelo juiz Criminal Dario Gurgel. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

 

 

 

NOTÍCIAS 

http://www.mpba.mp.br/noticia/34946
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PETIÇÃO RELATIVA À SITUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE BARREIRAS É 

APRESENTADA À JUSTIÇA 

 

Uma petição, que requer a intimação do secretário estadual de Administração 

Penitenciária para que cumpra integralmente a liminar que determinou a interdição 

parcial do estabelecimento prisional de Barreiras, foi apresentada pelo promotor de 

Justiça Alex Neves à Primeira Vara da Fazenda Pública da comarca na última terça-feira, 

dia 1º. A liminar, deferida pela Justiça em novembro de 2015, havia determinado ainda a 

transferência do quantitativo de presos excedentes do estabelecimento prisional para 

unidade compatível e a conclusão de processo licitatório para cogestão e administração da 

unidade prisional que, em caso de licitação deserta, deveria ser operada diretamente pelo 

Estado. Segundo o promotor de Justiça, as obrigações não foram cumpridas. Ele solicita à 

Justiça que o secretário seja obrigado a efetivar a transferência dos excedentes (em cinco 

dias) e a iniciar a operação direta da nova Cadeia Pública (em 30 dias), sob pena de multa 

pessoal. Segundo Alex Neves, a carceragem do Complexo Policial de Barreiras está com o 

dobro da sua capacidade e não tem condições de custodiar com segurança os presos. 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

CSI E MP DE CONTAS TRAÇAM ESTRATÉGIAS PARA FORTALECER ATUAÇÃO 

 

Enfrentar de forma mais efetiva as questões relacionadas à moralidade pública, na área 

criminal e no combate à improbidade administrativa, buscando planejar e articular ações 

unificadas em rede é o objetivo da parceria que será firmada entre o Ministério Público de 

Contas e a Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do Ministério 

Público estadual. As tratativas para a formação da parceria tiveram início durante uma 

visita do MP de Contas à CSI na última sexta-feira, dia 04. No encontro, os procuradores do 

MP de Contas Camila Luz, Erika Oliveira e Maurício Caleffi conheceram a proposta de 

trabalho e atuação da CSI. Os visitantes foram recebidos pelo coordenador do CSI, 

promotor de Justiça Antônio ferreira Villas Boas, e pelo coordenador do Centro de Apoio 

Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa (Caopam), promotor 

de Justiça Valmiro Macedo. 

Fonte: Imprensa MPBA 

http://www.mpba.mp.br/noticia/34962
http://www.mpba.mp.br/noticia/35046
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ATUAÇÃO DO CIRA EM VITÓRIA DA CONQUISTA APRESENTA PRIMEIROS 

RESULTADOS 

 

Um caminhão que 

transportava 3,5 mil caixas 

de cachaça e vodka foi 

apreendido ontem, dia 7, no 

posto fiscal de vitória da 

Conquista, na BR 116, a 

partir da iniciativa do 

Ministério Público estadual e 

da Secretaria da Fazenda do 

Estado (Sefaz-Ba). As bebidas 

eram destinadas à uma empresa do Ceará, extinta desde agosto. As apreensões, realizadas 

pela Operação “Carga Pesada”, são frutos da atuação do Comitê Interinstitucional de 

Recuperação de Ativos (Cira), em processo de regionalização no Estado, que teve uma 

unidade implantada no município de Vitória da Conquista, no último dia 24. 

Na ação, que contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate à 

Sonegação Fiscal e Crimes contra Ordem Tributária (Gaesf) do MP, coordenado pelo 

promotor de Justiça Luís Alberto Vasconcelos, foi lavrado o auto por sonegação fiscal e o 

caso encaminhado à Delegacia de Repreensão a Furtos e Roubos, que abriu inquérito para 

apuração de crimes previstos no Código Penal. As investigações serão acompanhadas pelo 

MP, que poderá oferecer denúncia sobre o caso, e pela Procuradoria Geral do Estado 

(PGE). De acordo com o procurador de Justiça Geder Gomes (secretário geral do Cira), “a 

articulação é uma ação direta de enfrentamento à sonegação fiscal e a outros crimes 

correlacionados, como falsidade de documento, receptação, roubo de cargas, entre outros”, 

afirmou. Ainda segundo ele, “outra unidade regional do Comitê será implantada, com 

ações idênticas, ainda este ano em feira de Santana e, em 2017, em diversas regiões do 

Estado”. 

Formado pelo MPBA, pelo Tribunal de Justiça, Sefaz, Secretaria de Segurança Pública (SSP) 

e Procuradoria Geral do Estado (PGE), o Cira atua de forma sistêmica a partir da 

cooperação entre as instituições. Em Vitória da Conquista, o MP é representado no Cira 

Regional pelo promotor de Justiça Anderson Freitas de Cerqueira. 

Fonte: Imprensa MPBA 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35087
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EXPERIÊNCIAS DE HUMANIZAÇÃO EM PRESÍDIOS SÃO APRESENTADAS EM 

SEMINÁRIO NO MP  

 

“O ser humano não nasce 

violento. Ele se torna a partir 

dos efeitos causados pela 

própria sociedade. Precisamos 

tratar a causa do problema e 

romper os ciclos de violência 

dentro e fora das prisões”. Esta 

afirmação foi dada na tarde 

desta quinta-feira (10) pelo 

advogado argentino e 

coordenador do projeto 'Prison Smart' na América Latina, Ismael Maestrini, que 

apresentou as experiências do projeto que tem contribuído para humanizar o sistema 

penitenciário. A explanação foi realizada durante o seminário 'Prison Smart: 

Transformação das pessoas atingidas pelo crime' realizado na sede do Ministério Público 

estadual, no CAB, para operadores do direito do Sistema de Justiça. 

O projeto apresenta 

técnicas de respiração 

que reduz os traumas 

vividos pelos presos 

fora e dentro do 

cárcere. Reconhecida 

internacionalmente, a 

experiência já acontece 

aqui no Brasil nas 

cidades do Rio de 

Janeiro, Recife, Maceió e Salvador. Segundo Maestrini, o objetivo é fornecer ferramentas 

eficazes de controle das emoções e do seu potencial como indivíduo de forma positiva, 

contribuindo para a sociedade como um todo.  Aqui na Bahia, o projeto, conduzido por 

voluntários da organização Arte de Viver, está sendo desenvolvido no Conjunto Penal 

Feminino de Salvador. Para Maria do Carmo, presa há três anos e dois meses, depois dos 

exercícios, os resultados já começaram a aparecer. “Antes de conhecer as técnicas de 
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respiração, eu sofria muito 

pela saudade de meus filhos. 

Vivia depressiva e chorando 

muito. Hoje, depois das 

técnicas de respiração, 

melhorou tudo em minha 

vida. Consigo dormir e 

acordar bem, tenho mais 

tranquilidade e muita 

disposição para trabalhar”, 

declarou ela em vídeo apresentado durante o seminário. 

Organizado pelo Centro de Apoio Operacional Criminal (Caocrim) e pelo Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), o seminário tem o objetivo de divulgar a 

importância de programas de ressocialização no sistema penitenciário. Para o promotor 

de Justiça Pedro Maia, coordenador do Caocrim, “o sistema prisional brasileiro é um 

ambiente triste, hostil, degradado, onde existem códigos de conduta bem distintos do que 

praticamos em sociedade. De tudo que pode se dizer daqueles que estão no cárcere é que 

eles sairão. E como essas pessoas sairão? Essa é uma pergunta que os operadores do 

direito e a sociedade têm que fazer”. 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

“MUTIRÃO DE JÚRIS” REALIZA MAIS DE 20 JULGAMENTOS EM IRECÊ 

 

O projeto “Mutirão de Júris”, que teve início neste mês de novembro, realizou, até agora, na 

região de Irecê, 25 júris. Uma iniciativa do Comitê Interinstitucional de Segurança Pública 

(Cisp), em parceria com o Judiciário, o mutirão tem o objetivo de diminuir o número de 

processos pendentes de julgamento, além de aproximar o Tribunal do Júri dos 

adolescentes, como forma de demonstrar o funcionamento do poder Judiciário e de 

prevenir o cometimento de atos infracionais. Os primeiros júris realizados na área de 

atuação da Promotoria de Justiça Regional de Irecê ocorreram nos municípios de Irecê, 

Presidente Dutra, Lapão, Morro do Chapéu e João Dourado, e contaram com a participação 

dos promotores de Justiça Áviner Rocha, Igor Miranda, Fábio Nunes e Rildo Mendes. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35106
http://www.mpba.mp.br/noticia/35093


 

 

          9 
 

COMITÊ INTERINSTITUCIONAL ANUNCIA MEDIDAS DE COMBATE À SONEGAÇÃO 

FISCAL DURANTE SEMANA DE CONCILIAÇÃO 

 

O Comitê Interinstitucional 

de Recuperação de Ativos 

(Cira), do qual o Ministério 

Público é integrante, está 

intensificando as ações 

neste final de ano durante a 

Semana da Conciliação 

Nacional, que ocorre até o 

próximo dia 25 de 

novembro com mutirão 

para mediação de acordos em disputas judiciais, inclusive as que envolvem débitos 

tributários, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Na 

reunião realizada nesta quarta-feira (16) entre o MP e a Secretaria Estadual da Fazenda 

(Sefaz), foram discutidas as próximas medidas que serão adotadas pelo Comitê. 

Foi definido que o Ministério Público estadual vai aprofundar ações na esfera criminal, 

segundo informaram o secretário-geral do Cira, procurador de Justiça Geder Gomes, e o 

coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Crimes 

contra Ordem Tributária (Gaesf) do MP, promotor de Justiça Luís Alberto Vasconcelos. As 

medidas sinalizam que a adesão à Semana de Conciliação, promovida pelo Tribunal de 

Justiça, pode ser a melhor alternativa para as empresas com débitos de ICMS cobrados 

judicialmente. Segundo a lei que fixou opções de descontos e prazos de parcelamento para 

quem aderir à conciliação, a participação para as empresas que são alvos de processos de 

crimes contra a ordem tributária é obrigatória e só pode ocorrer mediante parecer 

favorável do MP. Cumprida essa condição, o contribuinte terá desconto de 50% em juros e 

multas para pagamento em parcela única, de 30% para parcelamento em 12 meses e de 

10% para 24 meses. 

Participaram da reunião o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório; o 

superintendente de Administração Tributária, José Luiz Souza; o diretor de Arrecadação, 

Augusto Guenem; a inspetora fazendária de Investigação e Pesquisa, Sheilla Meirelles, e o 

auditor da Diretoria de Tributação, Arivaldo Lemos de Santana, todos da Sefaz, e também o 

assessor técnico do MP, Renato Mendes. Durante o encontro, também foi definido que em 

dezembro terá início o processo de interiorização do órgão em Feira de Santana. 
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Resultados 

A intensificação das ações do Cira tem gerado resultados concretos. Já são doze grandes 

operações desde 2013 – a última delas, a Etanol II, realizada no mês passado, teve como 

foco a prática de crimes contra a ordem tributária no segmento de combustíveis de um 

esquema fraudulento que gerou prejuízos de R$ 473 milhões aos cofres estaduais. Já no 

último dia 7, um caminhão que transportava 3,5 mil caixas de cachaça e vodka foi 

apreendido no posto fiscal de Vitória da Conquista, na BR 116, a partir da iniciativa do MP 

e da Sefaz. As bebidas seriam destinadas a uma empresa do Ceará, extinta desde agosto. As 

apreensões foram realizadas pela Operação “Carga Pesada”, após a instalação de uma 

unidade operacional do Comitê naquele município. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

OPERAÇÃO ADSUMUS: JUSTIÇA RECEBE DENÚNCIA E BLOQUEIA R$ 10 MILHÕES DE 

CONTAS BANCÁRIAS DE EMPRESÁRIOS 

 

A Justiça recebeu a denúncia feita pelo Ministério Público estadual contra o vice-prefeito 

de Santo Amaro, Leonardo Araújo Pacheco Pereira; o ex-secretário municipal de 

Administração, Desenvolvimento, Obras e Serviços, Luís Eduardo Pacheco Alves; os 

empresários Paulo Sérgio Soares Vasconcelos, Jachson César Rocha Azevedo e Hildecarlos 

Seixas de Souza, e contra a médica Ilka de Almeida Sousa Seixas, esposa de Hildecarlos. 

Eles responderão pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. 

Proferida ontem (17), a decisão do juiz Marcos Adriano da Silva Ledo determinou o 

bloqueio cautelar das contas bancárias dos empresários até um limite de 

aproximadamente R$ 10 milhões. Resultado da 'Operação Adsumus', a denúncia do MP foi 

oferecida no último dia 31 de outubro pelos promotores de Justiça João Paulo Schoucair e 

Aroldo Pereira, da comarca de Santo Amaro, e pelos promotores do Grupo Especial de 

Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco). Segundo o 

magistrado, “a medida liminar revela-se plenamente justificável pelas circunstâncias do 

caso concreto, visando garantir que, ao fim da ação penal, tenham os réus condições de 

responder, com o patrimônio sob o qual incide o gravame, pela reparação dos danos que 

causaram”. 

Fonte: Imprensa MPBA 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35157
http://www.mpba.mp.br/noticia/35164
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DECRETADA PRISÃO DO MAIOR SONEGADOR FISCAL DO ESTADO DA BAHIA 

 

Maior sonegador fiscal do estado da Bahia, o empresário Marcos Augusto da Silva Rocha 

teve a sua prisão preventiva decretada na manhã de hoje, dia 22. A prisão foi requerida 

pelo Ministério Público estadual e integra as ações do Comitê Interinstitucional de 

Recuperação de Ativos (Cira), que está intensificando a sua atuação na área criminal. De 

acordo com as investigações promovidas pelos órgãos que integram o Comitê, que tem 

atuação regional, o esquema criminoso liderado pelo empresário causou um prejuízo de 

R$ 473 milhões ao fisco baiano. 

No pedido de prisão, os promotores de Justiça de Feira de Santana, Cláudio Jenner e 

Semiana Cardoso, e do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos 

Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo (Gaesf), Luís 

Alberto Vasconcelos, Vanezza Bastos e Renata Bandeira, destacaram que o empresário é o 

maior articulador do esquema de sonegação e outras fraudes fiscais aplicadas na 

comercialização e distribuição de etanol combustível na Bahia. Ele foi alvo da “Operação 

Etanol II”, deflagrada em outubro pela força-tarefa formada pelo MPBA, Secretaria 

Estadual da Fazenda (Sefaz) e Secretaria de Segurança Pública (SSP). Durante o 

desenvolvimento da operação, a Polícia Civil baiana prendeu o empresário Marcos Rocha a 

pedido da Justiça de Pernambuco, onde ele também é acusado dos mesmos crimes. Agora, 

o empresário, que também é acusado de cometer crimes contra o fisco de Minas Gerais, 

deverá ser transferido para a Bahia. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35253
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MP SOLICITA BLOQUEIO DE R$ 380 MILHÕES DAS CONTAS DE SONEGADORES 

 

O bloqueio de quase R$ 380 

milhões das contas de mais 

de 60 empresas sonegadoras 

dos cofres públicos 

estaduais foi solicitado à 

Justiça por meio de 79 

medidas cautelares de 

sequestro requeridas pelo 

Ministério Público estadual 

neste mês. O requerimento é 

resultado da intensificação na esfera criminal de ações contra a sonegação fiscal 

articuladas, e anunciadas no último dia 16, pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação 

de Ativos (Cira), que reúne o MP, a Polícia Civil, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e a 

Procuradoria-Geral do Estado. 

As cautelares foram requeridas pelo MP por meio do Grupo de Atuação Especial de 

Combate à Sonegação Fiscal e Crimes contra Ordem Tributária (Gaesf) e pelas Promotorias 

Regionais de Combate à Sonegação Fiscal de Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Teixeira 

de Freitas e Vitória da Conquista. Elas se dirigem contra empresas dos ramos alimentício, 

químico, de bebidas, comunicação, frigorífico, de transporte, vestuário, entre outros. 

Segundo o secretário-executivo do Cira, procurador de Justiça Geder Gomes, as cautelares 

representam que “o cerco do Estado contra a sonegação fiscal está se fechando”. Ele 

afirmou que o MP, ao requerê-las, cumpre seu papel conforme as medidas que já haviam 

sido anunciadas pelo Cira. “É o resultado de um trabalho articulado das instituições que 

compõem o Comitê”, destacou. 

O coordenador do Gaesf, promotor de Justiça Luís Alberto Vasconcelos, afirmou que as 

cautelares têm o objetivo de garantir o ressarcimento do prejuízo causado ao erário. “A 

sonegação fiscal é uma prática criminosa tão ou mais danosa do que a corrupção. Ela é um 

desvio antecipado dos recursos públicos que o Estado já tinha a expectativa de receber”, 

disse. Ele citou que “sonegômetros” apontaram para uma evasão fiscal de 

aproximadamente R$ 420 bilhões em todo o país em 2015. 
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Resultados 

A intensificação das ações do Cira tem gerado resultados concretos. Já são doze grandes 

operações desde 2013 – a última delas, a Etanol II, realizada no mês passado, teve como 

foco a prática de crimes contra a ordem tributária no segmento de combustíveis de um 

esquema fraudulento que gerou prejuízos de R$ 473 milhões aos cofres estaduais. Ontem, 

o líder da organização criminosa combatida pela Etanol, o empresário Marcos Augusto da 

Silva Rocha, teve a prisão decretada pela Justiça a pedido do MP. 

No último dia 7, um caminhão que transportava 3,5 mil caixas de cachaça e vodka foi 

apreendido no posto fiscal de Vitória da Conquista, na BR 116, a partir da iniciativa do MP 

e da Sefaz. As bebidas seriam destinadas a uma empresa do Ceará, extinta desde agosto. As 

apreensões foram realizadas pela Operação “Carga Pesada”, após a instalação de uma 

unidade operacional do Comitê naquele município. 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

MULHER É CONDENADA A 16 ANOS DE PRISÃO POR PROVOCAR ACIDENTE FATAL 

EM GANDU 

 

Tribunal do Júri realizado na comarca de Gandu ontem, dia 22, condenou Anete Bispo do 

Santos a 16 anos e 10 meses de prisão por ter causado, propositadamente, acidente de 

trânsito que resultou na morte de três pessoas e deixou outras quatro feridas no dia 20 de 

janeiro de 2001, na BR-101. Ela foi condenada por crime de homicídio doloso qualificado 

por motivo fútil. 

Segundo a denúncia, Anete Santos perseguiu o carro das vítimas após discutir com elas no 

trânsito e fechou o veículo em uma ultrapassagem. A manobra brusca ocasionou o 

capotamento do automóvel. Os jurados acolheram a acusação de crime doloso com dolo 

eventual do Ministério Público estadual, sustentada pelo promotor de Justiça Márcio 

Bellazzi, e consideraram que a ré agiu assumindo o risco de produzir o acidente fatal. O 

júri rejeitou o argumento da defesa de que Anete Santos não agiu com dolo e o pedido de 

desclassificar o crime de doloso para culposo. 

Fonte: Imprensa MPBA 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35272
http://www.mpba.mp.br/noticia/35270
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GENÉTICA FORENSE É TEMA DE CICLO DE PALESTRAS SOBRE PERSECUÇÃO PENAL 

NO MP 

 

 

 

A ciência que utiliza a genética e biologia molecular para auxiliar a Justiça, conhecida como 

genética forense, foi tema de debate hoje, dia 25, no ciclo de palestras ‘Persecução penal 

com ciência’, que aconteceu na sede do Ministério Público estadual, no CAB. O evento 

contou com a apresentação do perito criminal e coordenador de genética forense do 

Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT), João Paulo Sena Chagas de 

Oliveira, que é administrador do Banco de Perfis Genéticos da Bahia. Ele apresentou os 

tipos de casos que são analisados pelo DPT, incluindo identificação humana, confronto de 

vestígios com exame de local de crime e crime sexual por meio da realização do exame de 

DNA. “O objetivo da genética forense é fornecer elementos de prova cientificamente 

confiáveis que auxiliem a elucidação dos fatos”, afirmou João Paulo de Oliveira. 

Ele destacou que, na Bahia, há cerca de 300 amostras de DNA no Banco de Perfis 

Genéticos, que permitem a identificação de criminosos reincidentes. Os perfis coletados no 

banco de dados são comparados com os vestígios genéticos encontrados em locais de ação 
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violenta, correlacionando suspeitos 

no local do crime, por exemplo. O 

perito criminal falou ainda sobre a 

Lei 12.654/124, que promoveu uma 

mudança no processo penal 

brasileiro ao acrescentar a coleta de 

material biológico como novo 

método de identificação criminal por 

análise de DNA, determinando o armazenamento desses materiais em um banco de dados. 

A abertura do curso foi feita pelo promotor de Justiça Pedro Maia, que dividiu a mesa de 

abertura com João Paulo de Oliveira e com o chefe de gabinete do DPT, Alexsandro Fiscina. 

“Vivemos num momento em que a prova técnica está cada vez mais fundamentada e é 

primordial que o MP acompanhe esse processo de evolução que vem surgindo com o 

desenvolvimento da tecnologia e a mudança de hábitos da sociedade, que demanda cada 

vez mais que os fatos denunciados estejam respaldados por provas técnicas”, afirmou o 

promotor de Justiça Pedro Maia, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal 

(Caocrim). 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA GRANITOS SEM NOTA FISCAL É APREENDIDO EM 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Em mais uma ação articulada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos 

(Cira), um caminhão que transportava 60 unidades de chapa de granito sem nota fiscal foi 

apreendido na quinta-feira (24), no posto fiscal de Vitória da Conquista (BR 116), durante 

a operação 'Carga Pesada'. Agentes da Secretaria Estadual da Fazenda constataram que a 

mercadoria não tinha origem comprovada, já que não foi apresentado nenhum documento 

fiscal. 

Como a infração é caracterizada um crime, o veículo foi encaminhado à Delegacia de 

Repressão a Furtos e Roubos, que abriu inquérito para apuração de delitos previstos no 

Código Penal, como roubo de cargas, receptação, contrabando e falsidade ideológica. O 

Ministério Público estadual e a Procuradoria-Geral do Estado acompanharão as 

investigações. Além do MP e da PGE, também compõem o Cira a Secretaria Estadual da 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35303
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Fazenda e o Tribunal de Justiça. No mesmo local, no último dia 4 de novembro, foi 

apreendido outro caminhão que transportava 3,5 mil caixas de cachaça e vodka destinadas 

a uma empresa do Ceará extinta desde agosto. O contribuinte regularizou a situação e já 

teve a mercadoria liberada. 

 Estratégia 

As duas apreensões fazem parte do novo procedimento instituído pelo Cira, voltado ao 

combate a crimes previstos no Código Penal associados à sonegação no trânsito de 

mercadorias, incluindo roubo de cargas, receptação e contrabando. A estratégia de 

estender os procedimentos de combate à sonegação no trânsito de mercadorias aos crimes 

previstos no Código Penal foi definida a partir da articulação entre os órgãos que 

compõem o Cira. 

As situações que podem levar o contribuinte a responder criminalmente são as seguintes: 

mercadorias transportadas sem nota fiscal, com destinatário inexistente, destinatário 

existente, mas que não reconhece a compra dos produtos, carga diferente das notas fiscais, 

carga roubada ou falsificação de mercadorias. Em qualquer um desses casos, os agentes do 

fisco devem encaminhar a mercadoria à Polícia Civil, responsável pela abertura de 

inquérito. 

Cira 

Desde 2014, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos já conseguiu recuperar 

R$ 166,1 milhões em créditos tributários. Uma das principais estratégias para a 

recuperação do crédito sonegado é a realização de oitivas com contribuintes. Nos últimos 

dois anos, 28 empresas foram convocadas pelo Cira para negociação sobre o pagamento 

dos débitos. O Comitê promoveu ainda 163 ações penais e realizou onze grandes 

operações de combate à sonegação com a participação de servidores do fisco, policiais 

civis e promotores. 

A última operação da força-tarefa mobilizada pelo Cira, a Etanol II, em outubro, teve como 

objetivo combater um esquema de sonegação e outras fraudes fiscais na comercialização e 

distribuição de etanol combustível na Bahia e em outros estados da federação. Segundo as 

investigações, o esquema causou um prejuízo de R$ 473 milhões ao fisco baiano. Também 

em outubro, houve um importante passo para interiorização das ações do Comitê, com a 

inauguração da unidade operacional do Cira na cidade de Vitória da Conquista. Em 

dezembro, unidade similar será inaugurada em Feira de Santana. 

Fonte: Imprensa MPBA 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35305
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OPERAÇÃO APREENDE MAIS DE 500 ANIMAIS SILVESTRES EM PAULO AFONSO E 

JEREMOABO 

 

A Fiscalização Preventiva 

Integrada (FPI) do Rio São 

Francisco apreendeu mais de 

500 animais silvestres na 

região de Paulo Afonso, 

distante 480 Km de Salvador, 

durante cindo dias de 

operações. Entre eles foi 

encontrada uma ave do tipo 

ararajuba, espécie raríssima da 

fauna brasileira. Foram 

resgatados periquitos 

australianos, canários belgas, aves das espécies azulão, coleirinha, trinca-ferro, papa-

capim, cardeal, caboclinhos, papagaios e periquitos, além de jabutis e tatus. Segundo a lei, 

esses animais não podem ser criados em cativeiro e a prática é caracterizada como crime 

ambiental, passível de pagamento de multas e até prisão. 

A apreensão foi realizada por promotores de Justiça, técnicos do Ibama, do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia da Bahia (CRMV), do Centro de Conservação 

e Manejo da Fauna da Caatinga (Cemafauna) e por policiais da Polícia Rodoviária Federal. 

As ações aconteceram em bairros dos municípios de Paulo Afonso, na feira da cidade, e na 

cidade de Jeremoabo. Apenas nesta quarta-feira (24) foram apreendidos 189 animais: 184 

pássaros e cinco jabutis. 

Os responsáveis receberam um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), registro de 

uma infração de menor potencial ofensivo, e responderão por crime ambiental. “Esses 

crimes se enquadram no de menor potencial ofensivo, cujas penas não ultrapassam dois 

anos de prisão. Os responsáveis, então, recebem um TCO, no qual o responsável se 

compromete a comparecer em juízo, quando será apurada a sua culpa e, conforme o caso, 

aplicada a pena”, explicou  Marcus Vinicius de França Moreira, Policial Rodoviário Federa, 

chefe da equipe Fauna da FPI. 
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Força – tarefa 

Coordenado pelo Núcleo de 

Defesa da Bacia do São 

Francisco (NUSF) do MP-BA, 

com apoio do Comitê de 

Bacias Hidrográficas do São 

Francisco (CBHSF), a força-

tarefa conta com a parceria 

de trinta órgãos do estado. 

Estão presentes na região 

Inema, Ibama, Crea, Ipac, 

Adab, Seagri, Sefaz, Incra, Funai, Marinha, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, entre outros. A operação atua nas áreas de saneamento, fauna, 

propriedades rurais, mineração, loteamentos, psicultura, patrimônio cultural, patrimônio 

espeleológico (cavernas), combate a agrotóxicos e comunidades tradicionais indígenas e 

quilombolas. 

Pioneira na ação de fiscalização preventiva integrada, a Bahia está atuando em onze 

municípios: Paulo Afonso, Jeremoabo, Pedro Alexandre, Macururé, Abaré, Rodelas, Glória, 

Chorrochó, Santa Brígida, Canudos e Coronel João Sá. O objetivo é cuidar da saúde e da 

segurança do trabalho dos ribeirinhos e dos patrimônios natural e cultural dos municípios 

que integram a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A fiscalização acontece durante 

todo este mês. No dia 1º de dezembro, será realizada audiência pública em Paulo Afonso, 

para apresentar os resultados da FPI da Tríplice Divisa, que envolve os estados de Bahia, 

Alagoas e Sergipe. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35287
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“OPERAÇÃO QUALI”: SETE PESSOAS FORAM PRESAS SUSPEITAS DE FRAUDAR 

LICITAÇÕES 

 

Sete pessoas foram presas na 

manhã de hoje (28) e outras 

sete conduzidas coercitivamente 

durante a “Operação Quali”, 

deflagrada pelo Ministério 

Público estadual para 

desarticular uma organização 

criminosa envolvida com a 

prática de fraudes em licitações 

na área de impressos gráficos. 

Um dos mandados de prisão foi cumprido na cidade de Aracaju e os outros seis na capital 

baiana. Também foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão nos municípios de 

Salvador e Lauro de Freitas, sendo apreendidos diversos documentos. A “Operação Quali” 

é resultado de uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate às 

Organizações Criminosas do MP (Gaeco) com o apoio do Departamento de Combate ao 

Crime Organizado da Polícia Civil (Draco) e do Centro de Operações Especiais (COE), da 

Polícia Civil. 

A operação teve como alvo empresas de impressos gráficos que formavam cartel para 

vencer licitações, na modalidade de pregão presencial, a preços superfaturados em órgãos 

públicos estaduais e municipais. As empresas combinavam de ingressar nos processos 

licitatórios, ajustando as propostas de preço entre si, de forma que sempre ganhasse a 

eleita pelo cartel com um valor superfaturado, sendo o valor dividido entre elas 

posteriormente. Segundo as investigações, há indícios de que o cartel age há mais de 20 

anos em todo o estado da Bahia e o superfaturamento gira em torno de 20% do valor do 

serviço, resultando em um prejuízo de milhões de reais aos cofres públicos.  A “Operação 

Quali”, iniciada há aproximadamente três anos, envolveu um total de 23 promotores de 

Justiça e 63 policiais civis. Os resultados da Operação foram apresentados em entrevista 

coletiva na manhã de hoje na sede do MP, em Nazaré. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35317
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MÊS NACIONAL DO JÚRI: DENÚNCIAS OFERECIDAS PELO MP LEVAM A JULGAMENTO 

ACUSADOS DE HOMICÍDIOS 

Um dos condenados é o responsável pela morte de Lucas Lima, o “Chapolin” 

Casos de grande repercussão na Bahia foram julgados na última semana pelo Tribunal do 

Júri a partir de denúncias oferecidas pelo Ministério Público estadual. Um deles foi o de 

Assiel de Jesus Ramos, condenado a 14 anos de reclusão pelo homicídio duplamente 

qualificado de Lucas dos Santos Lima. Conhecido como “Chapolin”, a vítima era torcedor e 

puxador da torcida organizada “Os Imbatíveis”, do Esporte Clube Vitória, em Salvador. 

Segundo a denúncia, sustentada no júri pelo promotor de Justiça Davi Gallo, o crime 

aconteceu em abril de 2014, motivado por vingança, em razão dos autores do crime 

fazerem parte da torcida organizada do Esporte Clube Bahia, a “Bamor”. 

Outro caso ocorrido na capital baiana, no mês de outubro de 2013, foi o de Laire Luiz 

Araújo dos Santos, condenado a 37 anos e seis meses de reclusão, pelo homicídio 

duplamente qualificado da menor Franciele Gomes dos Santos e pela tentativa de 

homicídio das vítimas Emerson Carlos Oliveira de Souza; Júlio de Jesus Nunes; Lucivânia 

Santos dos Santos; Joab Gonçalves dos Santos e Jackson Santos Conteiras. Também 

denunciado pelo MP por participar da mesma ação criminosa, Ismael Carlos Duarte dos 

Santos foi condenado a um ano e seis meses de reclusão exclusivamente pelo crime de 

associação armada. A sustentação desta denúncia também foi realizada pelo promotor de 

Justiça Davi Gallo. 

Em Camacã, Alessandro dos Santos Mendes foi condenado a 24 anos e seis meses de 

reclusão pelo crime de homicídio da vítima Anilton Bonfim dos Santos, ocorrido em julho 

de 2015, na localidade de Feijão Semeado, no município de Arataca, na Bahia. De acordo 

com a denúncia, sustentada pela promotora de Justiça Catharine Rodrigues Cunha, eles 

mataram Anilton mediante disparos de arma de fogo.   

Os julgamentos vêm ocorrendo em todo o estado durante o Mês Nacional do Júri, que tem 

como meta julgar processos que tramitam na Justiça há pelo menos cinco anos referentes a 

crimes dolosos contra a vida. A iniciativa é dos órgãos que integram a Estratégia Nacional 

de Justiça e Segurança Pública (Enasp), composta pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Justiça. Definido pela 

Recomendação nº 53/2016, do CNJ, o Mês do Júri é realizado em novembro por todo o 

país. 

Fonte: Imprensa MPBA 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35311
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BAHIA LEVA A EXPERIÊNCIA DE COMBATE AO CRIME CIBERNÉTICO PARA O CEARÁ 

 

As práticas adotadas na 

Bahia no combate aos 

crimes cibernéticos 

foram compartilhadas 

com procuradores, 

promotores de Justiça, 

servidores do 

Ministério Público do 

Estado do Ceará 

(MPCE), além de juízes, 

delegados, inspetores e escrivães da Polícia Civil durante uma oficina sobre investigação 

de crimes cibernéticos realizada no último dia 25 no auditório da Procuradoria Geral de 

Justiça do MPCE. A experiência do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do 

Ministério Público do estado da Bahia (Nucciber) foi apresentada pelo seu coordenador, 

promotor de Justiça Fabrício Patury. Segundo ele, a maioria dos crimes na web ocorre por 

desconhecimento dos internautas. “Se nós capacitarmos as pessoas, poderemos reduzir 

bastante os ilícitos cibernéticos”, salientou. 

Dentre as causas do aumento do número de crimes na rede, Fabrício Patury apontou 

também o desconhecimento por parte dos usuários das práticas seguras de navegação. 

“Muita gente está sendo introduzida ao uso da internet, mas não está acontecendo uma 

educação digital adequada, em paralelo”, destacou o promotor, ressaltando que as 

populações vulneráveis são as mais afetadas. “Por conta dessa falta de informação, os mais 

pobres acabam se tornando o foco desse tipo de crime, juntamente com os idosos e as 

mulheres”, frisou, acrescentando que essa população faz parte do público preferencial 

para as capacitações oferecidas pelo Nucciber. 

 Palestra em Macaúbas 

Com o objetivo de capacitar estudantes, professores, conselheiros tutelares, integrantes do 

CMDCA e servidores da Educação, a secretaria de Educação de Macaúbas, na Bahia, 

promoveu duas palestras na cidade abordando os temas “Navegar é preciso. Arriscar-se 
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não! Na era digital o uso seguro da internet é a sua melhor opção” e “Crimes cibernéticos: 

orientações preliminares”. O evento, realizado no âmbito escolar com a presença de mais 

de 400 pessoas, contou com a participação dos promotores de Justiça Alan Cedraz 

Carneiro Santiago e Verena Aguiar Silveira Dunhamm e das servidoras do Nucciber 

Fernanda Salgado e Elizângela lopes. A primeira palestra tratou do transição até a 

sociedade digital, seus desafios e do universo dos crimes cibernéticos. A segunda 

explanação abordou o procedimento investigatório de delitos cometidos por meio digital. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

TERMO DE AJUSTAMENTO ENTRE MP E ESTADO PREVÊ ATIVAÇÃO DE 260 VAGAS 

EM CONJUNTO PENAL DE FEIRA 

 

Um total de 260 vagas 

deverão estar disponíveis 

no Conjunto Penal de 

Feira de Santana em até 

um ano e três meses com 

a ativação dos pavilhões 6 

e 7 e do “minipresídio” da 

unidade penitenciária, 

conforme Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Secretaria de Administração Penitenciária 

e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap) e o Ministério Público estadual. O acordo foi 

realizado no curso de uma ação civil pública, ajuizada pelo MP, solicitando a interdição 

parcial do Conjunto. 

A assinatura aconteceu hoje, dia 28, no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, com a 

presença da procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado. Assinam o Termo o secretário 

estadual de Administração Penitenciária Nestor Duarte; o coordenador do Centro de Apoio 

Operacional de Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp), procurador de Justiça Geder 

Gomes; a procuradora-geral adjunta do Estado Luciane Dora Croda; o procurador do 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35316
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Estado André Luiz Rodrigues Lima e os promotores de Justiça Lourival Miranda, Mônia 

Ghignone, Márcia Morais dos Santos Vaz e Leandro Meira, de Feira de Santana. A PGJ 

afirmou que o Termo inicia a “construção de uma solução que visa atender o mais rápido 

possível o interesse social”. 

Segundo o acordo, os pavilhões 6 e 7 deverão ser ativados em 15 meses, com a 

disponibilização de 76 vagas cada um. Já o “minipresídio”, com 108 vagas, deverá estar em 

funcionamento em até um ano. No TAC, a Seap também assume o compromisso de 

separar, em 15 meses, os presos sentenciados a regime fechado do semiaberto e os presos 

provisórios dos definitivos, além de, em 30 dias, os de 60 anos dos demais detentos. O 

acordo prevê ainda a utilização de scanner corporal, a ser adquirido por meio do 

programa do Departamento Penitenciário (Depen); início do processo de contratação de 

sistema de monitoramento com circuito fechado de TV e a implementação, em até 60 dias, 

de controle informatizado de entrada e saída de visitantes. O descumprimento a qualquer 

cláusula do acordo importará multa diária correspondente a 10 salários-mínimos. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/noticia/35320
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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP 

 

ABERTO PRAZO DE RECEBIMENTO DE ARTIGOS PARA A REVISTA JURÍDICA DA CN 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) abre prazo nesta terça-feira, 8 de 

novembro, para recebimento de artigos que integrarão os volumes 3 e 4 da Revista 

Jurídica (REVCN) da Corregedoria Nacional do Ministério Público. O anúncio da publicação 

dos editais de chamadas de artigos no Diário Eletrônico do CNMP foi feito pelo Corregedor 

Nacional do MP, Cláudio Portela, durante a 21ª Sessão Ordinária do CNMP. 

O volume 3 da REVCN tem o objetivo de divulgar artigos jurídicos relacionados à “Atuação 

Fiscalizadora das Corregedorias do Ministério Público”, além de outros artigos que 

apresentem interesse para a qualidade da publicação. O volume 4, por sua vez, trata da 

“Atuação das Corregedorias na Avaliação da Efetividade do Ministério Público”. 

Os artigos podem ser elaborados por membros e servidores do Ministério Público e dos 

demais órgãos do sistema de Justiça; integrantes de organizações da sociedade civil 

organizada com atuação pertinente; professores universitários e demais interessados. É 

requisito a graduação em qualquer curso superior. 

O conteúdo dos artigos deverá ser original, e o seu texto poderá ter, no máximo, 25 e, no 

mínimo, 15 páginas. Os trabalhos deverão ser encaminhados até o dia 30 de janeiro de 

2017, para o endereço eletrônico revista-corregedoria@cnmp.mp.br, em formato doc ou 

odt, além de seguirem as regras da ABNT. 

Os artigos recebidos pela Corregedoria Nacional serão submetidos ao crivo de uma 

comissão editorial, formada pelos coordenadores da Revista e integrantes do seu Conselho 

Editorial. 

Revista Jurídica 

A Portaria CNMP-CN nº 0002, de 14 de abril de 2016, disciplinou, no âmbito da 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, a Revista Jurídica e o Boletim Informativo 

Eletrônico, que constituem mecanismos relacionados com a gestão de conhecimento a 

respeito das atribuições orientadoras e fiscalizadoras das Corregedorias do Ministério 

Público brasileiro. 
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Um dos objetivos centrais da Revista Jurídica da Corregedoria Nacional é contribuir para 

sedimentar no Brasil uma doutrina de Corregedorias. A revista tem periodicidade 

semestral e é estruturada, em cada volume, com uma temática especial que abrange 

atividades e atribuições da Corregedoria Nacional. 

Veja aqui o edital de chamada de artigos para o Volume 3 da REVCN 

Veja aqui o edital de chamada de artigos para o Volume 4 da REVCN 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE A REFORMA DA POLÍTICA DE DROGAS NO BRASIL E A 

ATUAÇÃO DO MP 

 

Nesta quinta-feira, 17 de novembro, foi 

realizada, no Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), uma 

audiência pública sobre a atuação do 

Ministério Público na discussão da 

reforma da política de drogas no Brasil. O 

evento, promovido pela Comissão de 

Defesa dos Direitos Fundamentais 

(CDDF/CNMP), foi aberto à participação de qualquer cidadão, sem necessidade de 

cadastramento prévio. 

A audiência pública foi aberta pelo conselheiro do CNMP e presidente da CDDF/CNMP, 

Fábio George Cruz da Nóbrega. Ele deixou claro que o foco do evento era promover o 

amplo debate sobre a reforma da política de drogas vigente no País, o impacto sobre a vida 

da população brasileira, a relação com as questões de saúde pública e com o aumento 

significativo do encarceramento, além de buscar identificar as possibilidades de atuação 

do Ministério Público brasileiro nessa questão. 

“Este é um tema fundamental, e é uma honra para o CNMP ter todos aqui. Esta discussão é 

um ponto de partida. A partir dela, esperamos que relatórios sejam aprovados e que haja 

um debate sobre uma estratégia nacional de articulação do Ministério Público brasileiro 

nessa área”, complementou Fábio George Cruz da Nóbrega. 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/noticias/EDI00038-2016.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/noticias/EDI00039-2016.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9833-aberto-prazo-de-recebimento-de-artigos-para-a-revista-juridica-da-cn
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Outro conselheiro do CNMP presente à mesa de abertura foi Antônio Duarte. Ele 

considerou oportuna a realização da audiência pública e destacou o Conselho como um 

órgão que tem se destacado como palco de discussões sobre temas importantes à 

população brasileira. “Esta casa tem buscado construir soluções”, afirmou Duarte. 

Também compuseram a mesa de abertura Ana Luisa Zorzenon Goulart Villela, membro 

auxiliar da CDDF/CNMP; Débora Duprat, procuradora Federal dos Direitos do Cidadão; 

Rafael Franzini, representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC); além de cinco especialistas sobre o tema em debate que tiveram voz após a 

abertura oficial da audiência pública. 

Falas dos especialistas 

Julita Tannuri Lemgruber, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e 

membro do conselho diretor do International Drug Policy Consortium, foi a primeira a 

falar. Na opinião dela, o Brasil lida com as drogas de uma forma equivocada. “A legislação 

de hoje é dura e provocou, ao longo dos últimos dez anos, uma explosão do número de 

presos. Certamente, a situação ruim do sistema penitenciário brasileiro se agravou, desde 

2006, em função da legislação de drogas”, disse a especialista referindo-se à Lei 11.343/06 

(Lei de Drogas), que é o principal instrumento legal que fundamenta o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas. Além disso, Julita Tannuri Lemgruber acredita que o 

paradigma proibicionista em relação às drogas será derrubado muito em breve. “O Século 

XXI verá o fracasso desse paradigma”, afirmou. 

Na sequência, falou a subprocuradora-geral da República e coordenadora da 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

Segundo ela, “a ideia moral de que é possível abolir o uso das drogas não nos fará sair do 

lugar. Temos que assumir que sempre haverá pessoas viciadas, sejam lícitas ou ilícitas as 

drogas. É um problema de saúde e, logo, precisa-se pensar em políticas de saúde. É 

possível traçar políticas de redução de danos, dando a essas pessoas a chance de se 

manterem em suas famílias, estando na sociedade com assistência social do Estado”. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen também destacou a importância de, nos casos concretos, 

diante da atual legislação brasileira, haver a diferenciação entre o usuário e o traficante. 

Outro a criticar a Lei de Drogas brasileira foi o coronel da reserva da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Robson Rodrigues da Silva. “É preciso haver uma 

reforma dessa legislação, que está gerando um problema de superlotação nas cadeias. 

Muita gente ser presa, aumentando a população carcerária, nos indica que estamos indo 
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por um caminho equivocado”, disse. Ele aproveitou para citar o exemplo do projeto de 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), implantado no Rio de Janeiro. “Quando a instituição 

deixa de focar suas ações na procura e busca de pequenos traficantes e usuários de drogas, 

pode-se concentrar os esforços em outras questões mais importantes, como o combate às 

armas e ao homicídio. O trabalho da UPP é um sinalizador disso”, finalizou. 

A pós-doutora pelo Centre for Addiction and Mental Health da Universidade de Toronto 

Andrea Donatti Gallassi concentrou sua fala nas questões sociais e de saúde. Para ela, a 

criminalização das drogas distancia os usuários do sistema de saúde e de assistência 

social, além de “fazer com que a sociedade passe a ser preconceituosa em relação ao 

usuário, rejeitando-o e desejando que ele seja punido”. Ademais, Andrea Donatti Gallassi 

afirmou que não há evidências, nos países onde a droga é descriminalizada, de que a 

descriminalização aumente o consumo das drogas. 

Por fim, teve voz a psicóloga Ana Ferraz, da Secretaria Nacional de Políticas de Drogas 

(Senad), representando o Ministério da Justiça. Ela destacou a necessidade de a 

polarização em torno do debate sobre as drogas ser superada. “Polarizar o debate causa 

uma dificuldade muito grande e nos impede de olharmos para o tema de uma forma mais 

tranquila. É preciso ter um olhar mais ampliado para a complexidade da série de 

problemas que envolve a temática”, disse. Em sua fala,  Ana Ferraz abordou 

principalmente o trabalho da Senad. Os desafios do órgão são: promover a gestão 

articulada das políticas públicas sobre drogas; ofertar cuidado integral e reinserção social 

articulada com tratamento para usuários mais vulneráveis; além de prevenir o uso de 

álcool e outras drogas entre jovens e ajudar as famílias a lidar com esse problema. 

Parte final do evento 

Após a fala dos especialistas, os presentes à audiência pública que se inscreveram para 

manifestação oral tiveram a oportunidade de se pronunciarem por até cinco minutos. 

Segundo o edital que convocou a audiência pública, a mesa diretora, auxiliada pelos 

integrantes da CDDF/CNMP, providenciará ata circunstanciada, com as conclusões e 

posicionamentos apresentados, encaminhando cópia à Presidência do Conselho e a todos 

os inscritos, por correio eletrônico. Além disso, a ata será publicada na sede e no portal do 

CNMP, conforme estabelece a Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, do CNMP. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9853-audiencia-publica-discute-a-reforma-da-politica-de-drogas-no-brasil-e-a-atuacao-do-mp
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PLENÁRIO APROVA PROPOSTA QUE SUGERE QUE MEMBROS DO MP FISCALIZEM A 

NOTIFICAÇÃO CONSULAR QUANDO UM ESTRANGEIRO FOR PRESO 

 

Foi apresentada e aprovada, nesta 

segunda-feira, 21 de novembro, proposta 

que recomenda aos membros do 

Ministério Público, em todas as 

ramificações, e em todo o território 

nacional, exercerem e/ou fiscalizarem a 

notificação consular resultante da 

aplicação do artigo 36 da Convenção de 

Viena sobre Relações Consulares, de 1963. A apresentação da proposta foi feita pelo 

conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) Valter Shuenquener (na 

foto, à direita) durante a 22° Sessão Ordinária de 2016. 

Internalizada e aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo número 6, de 1967, e 

promulgada pelo Decreto nº 61.078, do mesmo ano, a notificação consular impõe que, 

sempre que um estrangeiro for preso no Brasil, as autoridades brasileiras informem a 

prisão, qualquer que seja a modalidade, sem tardar, à autoridade consular do país. 

O objetivo da proposta é viabilizar a proteção e a defesa dos direitos e interesses do 

estrangeiro que eventualmente seja privado de sua liberdade. O conselheiro afirma, em 

sua justificativa, que a referida notificação é “de caráter fundamental e compõe os direitos 

básicos da pessoa, sendo ainda uma garantia essencial e indisponível ao estrangeiro 

submetido à prisão em território sujeito à soberania de qualquer outro Estado nacional”. 

Além disso, o conselheiro frisa que é necessário assegurar ao estrangeiro, que esteja preso, 

a possibilidade de receber auxílio consular de seu próprio país, tornando acessível o pleno 

exercício de todos os direitos que se encontram dentro do processo legal. 

Segundo Valter Shuenquener, o descumprimento desta garantia básica, por parte das 

autoridades policiais, judiciárias e ministeriais brasileiras, pode gerar a invalidação da 

prisão do estrangeiro e dos atos imediatos de persecução penal. O conselheiro afirma 

também que “esta notificação consular nem sempre tem sido cumprida por juízes, 

membros do Ministério Público e autoridades policiais.” 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9858-plenario-aprova-proposta-que-sugere-que-membros-do-mp-fiscalizem-a-notificacao-consular-quando-um-estrangeiro-for-preso
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RESOLUÇÃO COLOCA O CADASTRO NACIONAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO 

RESPONSABILIDADE DA ENASP 

 

O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou, por unanimidade, 

a proposta de resolução que coloca a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública 

(Enasp) como unidade gestora do Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher. A aprovação aconteceu nesta segunda-feira, 21 de novembro, durante a 

22ª Sessão Ordinária de 2016. 

Com a aprovação da proposta, o Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher deixa de ser responsabilidade da Comissão de Defesa dos Direitos 

Fundamentais (CDDF/CNMP). O relator da proposição, conselheiro Otavio Brito Lopes, 

votou por aprovar o texto nos termos apresentados pelo conselheiro proponente, Esdras 

Dantas de Souza. 

Segundo Otavio Brito Lopes, a alteração “homenageia o princípio da eficiência, pois 

permite uma melhor distribuição das atribuições relacionadas à manutenção do aludido 

cadastro no âmbito do CNMP, atendendo da melhor forma a consecução dos objetivos 

previstos”. 

O conselheiro relator também destacou que a Enasp lançou como meta para o ano de 2016 

a redução do feminicídio, sendo fundamental a importância dos dados estatísticos 

oferecidos pelo Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para 

o alcance do objetivo traçado. 

Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

O Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher foi instituído pela 

Resolução CNMP nº 135/2016, aprovada pelo Plenário do CNMP em janeiro. O projeto está 

previsto no artigo 26, inciso III, da Lei nº 11.340/06, que trata de coibir a violência contra 

a mulher. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9859-resolucao-coloca-o-cadastro-nacional-de-violencia-domestica-como-responsabilidade-da-enasp
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL: APROVADA A DECLARAÇÃO DE BRASÍLIA POR UM 

SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

 

Nesta quarta-feira, 23 de novembro, foi 

aprovada a Declaração de Brasília por um 

Sistema Acusatório. Divulgado no fim do 

seminário internacional “Sistema penal 

acusatório: realidades e perspectivas”, 

realizado na sede do Ministério Público 

Militar (MPM), em Brasília/DF, o 

documento apresenta onze princípios que 

devem nortear o sistema acusatório no Brasil. A Declaração foi lida pelo secretário-geral 

do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Silvio Amorim, (foto), em mesa 

presidida pelo procurador da República Daniel Resende Salgado. 

Entre outros pontos, a Declaraça o estabelece que o sistema acusato rio deve ser constru  do 

sem hegemonia das partes. “Nessa relaça o equilibrada, cabe ao Ministe rio Pu blico, titular 

privativo da ação penal pública (artigo 129, I, da CF), num processo penal de partes, 

coordenar a persecução penal desde o início. A investigação deve ser conduzida evitando 

formalismos e burocratização desnecessários”. 

Ale m disso, de acordo com o documento, o princ  pio acusato rio no processo penal 

brasileiro, baseado em modelo adversarial, deve levar todos os sujeitos processuais a 

observar e fazer respeitar os direitos de acusados e v  timas e os interesses da sociedade. 

Outra questão abordada é que o sistema acusatório exige que o exercício da atividade de 

julgar seja compatível com os princípios constitucionais de imparcialidade e 

independência interna e externa dos juízes. 

A Declaraça o aponta, tambe m, que a independe ncia e a autonomia do Poder Judicia rio e do 

Ministe rio Pu blico sa o valores fundamentais para a promoção do Estado de Direito e do 

devido processo legal. 

Foi deliberado, ainda, que a reorganizaça o e a estruturaça o do Ministerio Publico, das 

Pol  cias e do Poder Judicia rio sa o essenciais para a implementaça o do modelo acusato rio 

de processo penal. 
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O documento menciona ainda a importa ncia dos acordos de delaça o e lenie ncia. “Faz-se 

necessa rio ampliar os limites da justiça pactuada no processo penal, com a consolidaça o 

dos acordos de colaboraça o premiada, de titularidade exclusiva do Ministe rio Pu blico, 

melhor regulamentaça o dos acordos de lenie ncia e adoça o dos acordos penais (plea 

bargain)”. 

Seminário 

De 21 a 23 de novembro, autoridades e convidados do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, 

Espanha, França, Inglaterra e Uruguai debateram e apresentaram experiências retratando 

onde e em que medida o sistema penal acusatório se encontra implementado ou em fase 

de implementação. 

O seminário “Sistema penal acusatório: realidades e perspectivas” teve por objetivo 

estimular o debate sobre o sistema penal em outros países e formas de sua concretização 

no Brasil. 

O evento foi promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em 

parceria com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público Militar (MPM), a 

Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), e com o apoio do Centro de 

Estudos de Justiça e das Américas (Ceja), da Associação Nacional dos Procuradores da 

República (ANPR) e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). 

Leia aqui a íntegra da Declaração de Brasília 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Carta_Semin%C3%A1rio_Internacional.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9887-seminario-internacional-aprovada-a-declaracao-de-brasilia-por-um-sistema-acusatorio
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PAINEL DESTACA A POSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SISTEMA PENAL 

ACUSATÓRIO 

 

Na abertura do terceiro e último dia do 

seminário “Sistema penal acusatório: 

realidades e perspectivas”, realizado na 

sede do Ministério Público Militar (MPM), 

em Brasília, ocorreu o painel “A posição do 

Ministério Público no sistema acusatório – 

análise comparada”, presidida pelo 

conselheiro do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) Marcelo Ferra. 

Na ocasião, o procurador-geral do Uruguai, Jorge Diaz, falou, inicialmente, sobre as formas 

de escolha do procurador-geral em alguns países da América Latina. No Uruguai, ele 

explicou que o procedimento para nomear o procurador-geral é semelhante ao que ocorre 

no Brasil: inclui a participação dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Dias destacou que a investigação criminal faz parte da política pública de segurança, que 

inclui a participação de diferentes atores. Nesse sentido, afirmou o procurador-geral, 

devem ser observadas a prevenção, a repressão, a investigação e a persecução. “Se 

queremos levar adiante a concretização da política pública de segurança, a investigação e a 

persecução penal devem andar juntas”. 

Diaz salientou que não pode ficar nas mãos da polícia o que será ou não investigado. 

“Quem deve levar isso adiante é a instituição encarregada da investigação e da persecução 

penal”. 

O procurador-geral salientou que sem uma boa acusação, não haverá uma investigação 

potente. “Investigação e persecução penal ineficientes geram impunidade e comprometem 

a segurança pública de um país”. 

Diaz chamou a atenção para o fato de que, no Uruguai, não existem mecanismos de 

avaliação nem definição de metas para o trabalho desenvolvido pelos membros do 

Ministério Público. “Fixar metas e objetivos claros é importante para o desenvolvimento 

da investigação e da persecução penal”, concluiu. 
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Por sua vez, o juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Marcelo Cardozo 

asseverou que o juiz brasileiro atua bastante na fase investigatória e age como juiz de 

instrução e de garantia. Além disso, o juiz disse que o sistema penal acusatório deve ter 

dois elementos fundamentais: liberdade e igualdade entre os participantes. 

Cardozo afirmou, ainda, que o poder de tutela coletiva de direitos e de direitos coletivos no 

âmbito não penal exercido pelo Ministério Público brasileiro deve se integrar ao âmbito 

não penal. Por fim, o juiz federal concluiu que o Brasil possui três grandes temas no 

processo penal: prisão preventiva, execução provisória da pena e eficácia e eficiência 

materiais da pena. 

Outro debatedor do painel, o procurador da República Andrey Borges falou que o sistema 

acusatório no Brasil evoluiu porque apresenta valores como garantia e eficiência. Borges 

complementou que é incompatível com o sistema, e deve ser afastada, a afirmação de que 

o MP é imparcial. O procurador concluiu que a estrutura do Ministério Público dever ser 

repensada, como a criação de especializações e atuação mais próxima com outras 

instituições. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

EXPERIÊNCIA DO MP FRANCÊS CONTRA CRIME ORGANIZADO É ABORDADA EM 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

 

Em sequência às atividades do seminário 

internacional “Sistema Penal Acusatório: 

realidades e perspectivas”, o professor 

francês Didier Rebut ministrou a palestra 

do painel “A Atuação do Ministério Público 

contra o Crime Organizado e Garantias do 

Devido Processo”, realizada no início da 

tarde desta quarta-feira, 23 de novembro. O 

evento, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em parceria com 

outras instituições, ocorre na sede do Ministério Público Militar (MPM), em Brasília/DF. 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9884-painel-destaca-a-posicao-do-ministerio-publico-no-sistema-penal-acusatorio
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A mesa de debates do painel, presidida pelo secretário-geral adjunto do CNMP, Guilherme 

Raposo, teve como debatores o advogado e professor Antônio Vieira, e o procurador-geral 

de Justiça do Estado do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP/MS), Paulo Cezar 

dos Passos. 

Didier abordou como a França pensa o papel do Ministério Público na luta contra o crime 

organizado. Segundo o professor, a França é um país que tem um sistema de investigação 

tradicional. Ele explicou que o sistema francês sofreu evoluções, mas conserva a natureza 

da concepção francesa do sistema inquisitório. O que caracteriza a natureza desse sistema 

é o fato da pesquisa da verdade sobre a infração ser confiada ao juiz de instrução. “É o juiz 

de instrução que faz a investigação. A polícia age sobre a autoridade do juiz”, afirmou o 

professor. “O juiz de instrução tem a dupla função de investigação e de juiz, respeitando o 

processo equitável”, prosseguiu. 

O palestrante apontou, então, que no sistema tradicional francês quem dirige as 

investigações é o juiz, enquanto o MP é uma parte com um papel reduzido. “O MP tem um 

papel maior na investigação, quando não há um juiz de instrução”, disse Didier. O 

professor explicou que, na França, a priori, a polícia nunca age por ela mesma. 

No Direito Francês, de acordo com Didier, os membros do MP têm status de magistrados. 

Os juízes e os procuradores saem da mesma escola e passam pelo mesmo concurso e pela 

mesma formação. “Um juiz pode se tornar um membro do MP, assim como o deslocamento 

contrário também acontece”, explicou o palestrante. Além disso, diferente do Brasil, o MP 

não é independente do Poder Executivo, de modo que é subordinado ao Ministério da 

Justiça. 

Na França, as instruções são obrigatórias em casos de crimes, mas não em delitos. Por isso, 

os juizes de instrução são designados para crimes, enquanto o MP costuma dirigir 

investigações em casos de delitos. O professor explicou que papel do MP contra o crime 

organizado varia de acordo com a presença de um juiz de instrução. “O MP intervém na 

primeira fase, enquanto não há um juiz de instrução designado”, comentou o palestrante. 

Didier apontou também para a figura do juiz da liberdade de detenção, que foi criada no 

ano 2000. “Esse juiz tem a verdadeira missão de defender e garantir o processo equitável”, 

explicou. Por fim, o professor citou a figura de um procurador específico que lida com 

crimes de corrupção. 

Debate 

O procurador-geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos (MP/MS) afirmou que o processo 

penal possui duas funções: garantir a dignidade do acusado e satisfazer a vontade social 
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pela correta aplicação da lei. Ele lembrou que no Brasil não houve, ainda, a segmentação 

do sistema processual penal. “Não há claramente a adoção do princípio acusatório pelos 

operadores do Direito, que convivem agora com um fenômeno criminal eficiente e 

dinânimco”, criticou. Para Passos, a efetiva repressão ao crime organizado depende dos 

meios que a legislação permite. 

 Já o professor Antônio Vieira lamentou o fato do Brasil ser o último país da Amérca Latina 

a não promover uma reforma do sistema penal após o término da Ditadura. Ele lembrou 

que o Código de Processo Penal (CPP) brasileiro é datado de 1941, equanto outros países 

da Iberoamércia já fizeram a reforma do seu sistema penal. Vieira acredita que esse é “um 

grande momento” para articular as instituições em busca da reforma do sistema penal. 

“Precisamos construir um modelo de justiça penal a partir da nossa Constituição”, concluiu 

ele. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

ESPECIALISTA COLOMBIANO PALESTRA SOBRE A DEFESA PENAL EFETIVA EM UM 

SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

Neste último dia do Seminário 

Internacional Sistema Penal Acusatório: 

Realidades e Perspectivas, quarta-feira, 23 

de novembro, o professor e advogado 

colombiano John Zuluaga palestrou sobre a 

defesa penal efetiva em um sistema 

acusatório. O evento tem o Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) 

como um de seus organizadores e é realizado na Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em 

Brasília-DF. 

Após abrir os trabalhos da mesa, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo Fernando Estevam Bravin Ruy passou a palavra a John Zuluaga. Dentre os 

vários aspectos da defesa penal efetiva, o professor e advogado abordou, principalmente, o 

conceito de motivos fundados. 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9886-experiencia-do-mp-frances-contra-crime-organizado-e-abordada-em-seminario-internacional
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John Zuluaga explicou que a defesa penal efetiva requer que algumas prerrogativas sejam 

garantidas, como o acusado ser capaz de participar dos processos, que entenda o que é 

dito a ele e que as outras partes o entendam, que receba informação relativa ao suposto 

delito e que possa apelar, entre outras. “Não haverá defesa penal efetiva se não 

compreendermos um processo penal como um dispositivo de proteção ao acusado”, 

afirmou o palestrante colombiano. 

O professor e advogado se propôs a falar principalmente sobre motivos fundados. Este é 

um conceito muito em voga na Colômbia e que teve uma de suas definições elaborada em 

1994: feitos, situações fáticas que, apesar de não terem a imediatividade de um flagrante, 

devem ser suficientemente claras e urgentes para justificar uma detenção. Daí se entende, 

por exemplo, que a mera suspeita ou a simples convicção de um agente policial não 

constitui razão para deter uma pessoa. 

Ao falar sobre a finalidade da criação do conceito de motivos fundados, John Zuluaga 

explicou que se deve sempre indicar a relação dos elementos materiais probatórios ou 

evidência física com a investigação. Além disso, é obrigatória a indicação da relevância das 

diligências frente ao plano elaborado para investigar. 

Debatedores 

O debate na mesa começou com a fala da professora e advogada Fernanda Tórtima. Para 

ela, a defesa penal efetiva é algo essencial para que a pena tenha efeito preventivo. “E para 

que essa defesa seja efetivamente exercida, na minha opinião, a melhor opção é o sistema 

penal acusatório, pois garante a imparcialidade do magistrado”, complementou. 

Ainda segundo Fernanda Tórtima, o sistema penal brasileiro tem traços inquisitivos por 

conta de duas falácias. A primeira é a de que o Ministério Público precisa da ajuda do 

Poder Judiciário. “Essa ajuda não é necessária. O MP é uma instituição bem equipada, com 

membros qualificadíssimos, que tiveram uma formação acadêmica de alto nível”, disse. A 

segunda é a busca pela verdade real. “Essa procura é ilusória. O processo penal é a 

tentativa de reconstituir os fatos, obedecendo à lei, para que se chegue a um resultado. 

Mas a busca pela verdade real não pode justificar o juiz sair do papel de julgador imparcial 

para fazer também o papel de produtor de provas para a condenação”, finalizou. 

O debate teve sequência com o professor e promotor de Justiça do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios (MPDFT) Antônio Suxberger. Na sua visão, o direito 

processual penal passa hoje, no Brasil, por um momento curioso, uma vez que o 

pensamento difundido aparece de modo dissociado da elaboração de políticas públicas. “O 
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que se diz sobre o tema se refere a uma realidade que não parece a brasileira ou não fala 

sobre os principais problemas enfrentados pelo sistema”, afirmou. 

Por fim, ele disse que há dois problemas que envolvem o tema da defesa penal efetiva: 

normativo e institucional. “Existe o atraso das normas, mas o principal é que haja um 

aprimoramento das instituições, um novo desenho do sistema de Justiça Criminal”. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

REFORMA DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO É DEBATIDA EM SEMINÁRIO 

 

 “É necessário repensar o sistema 

processual penal brasileiro”. Essa frase 

sintetiza o que foi a fala do professor e 

coordenador de capacitação do Centro de 

Estudos de Justiça das Américas (Ceja), 

Leonel González, na mesa que discutiu o 

sistema acusatório no Brasil e na América 

Latina, durante o segundo dia do seminário 

internacional "Sistema penal acusatório: realidades e perspectivas", nesta terça-feira, 22 

de novembro, na sede do Ministério Público Militar (MPM), em Brasília/DF. O evento tem 

o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) como um de seus organizadores. 

Após dar abertura aos trabalhos da mesa, o conselheiro do CNMP Leonardo Carvalho 

passou a palavra ao argentino Leonel González. Sua fala foi centrada nas bases 

fundamentais de uma agenda que poderia reformar o sistema processual penal brasileiro. 

Para o professor, essa reforma giraria em torno de quatro pontos: novo papel do 

Ministério Público, o resgate da figura do juiz, novo entendimento da estrutura do 

processo judicial e reforma policial. 

Sobre o resgate da figura do juiz, González explicou que o magistrado não deve ter função 

de investigação nem gerir administrativamente os tribunais. “Os juízes fazem, hoje, coisas 

que não deveriam fazer. Historicamente, eles têm recebido funções que degradam sua 

atividade original. O seu espaço natural de trabalho é a sala de audiência”, falou. 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9885-especialista-colombiano-palestra-sobre-a-defesa-penal-efetiva-em-um-sistema-acusatorio
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Por sua vez, acerca do primeiro dos quatro pontos apresentados, Leonel González 

destacou a importância de ser entregue ao Ministério Público a direção das investigações. 

“O MP deve planejar a investigação penal e definir quais casos vão a julgamento”, disse. 

Além disso, o professor explicou que a principal mudança deve acontecer na relação entre 

o Ministério Público e a polícia. 

“A polícia tem que se vincular ao Ministério Público, que vai conduzir estrategicamente a 

persecução. Isso não significa que a polícia vá perder poder. Essa reforma processual 

penal pode ser a fonte para uma reforma policial”, afirmou Leonel González. 

Debatedores 

O primeiro dos debatedores a falar foi o professor e procurador regional da República 

Vladimir Aras. Segundo ele, é extremamente necessária a reforma processual penal 

brasileira. “Nosso código atual é formalista e cartorial. Além disso, as minirreformas 

processuais feitas nos últimos 20 anos não foram bem-sucedidas”. 

Vladimir Aras também disse que hoje o Brasil está no final da fila quando se olha para a 

América Latina. “Estamos, por exemplo, atrás do Uruguai na reforma do processo penal. 

Quando vemos o que acontece na Argentina e o que o México vivenciou recentemente, nos 

sentimos incomodados”, finalizou. 

O outro debatedor foi Bruno Calabrich, também professor e procurador regional da 

República. Assim como Vladimir Aras, ele lamentou o que se vê hoje no Brasil. “Fico 

envergonhado porque, no nosso país, a discussão está muito atrasada em relação aos 

quatro pontos apresentados pelo Leonel González”. 

Um dos pontos mais exaltados por Calabrich foi a questão do papel investigador do 

Ministério Público. “Fico feliz em ouvir que um dos pilares da reforma processual penal dá 

ao MP a direção da investigação. Essa direção não é para que promotores e procuradores 

tenham mais poder, mas sim para que haja um modelo com a tutela dos direitos 

fundamentais do acusado, da vítima e de toda a sociedade”, finalizou. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9879-agenda-de-uma-reforma-do-sistema-penal-brasileiro-e-debatida-em-seminario
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AS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA POLÍCIA DEVEM ESTAR CLARAMENTE 

SEPARADAS, DEFENDE DIRETOR DO CENTRO DE ESTUDOS DE JUSTIÇA DAS 

AMÉRICAS 

 

 “As polícias sempre foram as últimas 

operadoras no sistema, porém, isso afeta as 

garantias do cidadão, na qualidade das 

provas. O sistema penal acusatório só tem 

lógica dentro do princípio da inocência e 

quando segue o sistema político 

democrático. Deve haver equilíbrio entre os 

atores”, ressaltou o professor e diretor 

executivo do Centro de Estudos de Justiça das Américas – CEJA Chile, Jaime Arellano, em 

sua exposição no painel “O Ministério Púbico e a Polícia na América Latina”, nesta quarta-

feira, 23 de novembro. O painel integra o Seminário no Seminário Internacional Sistema 

Penal Acusatório – Realidades e Perspectivas, realizado no auditório do Ministério Público 

Militar (MPM), em Brasília/DF. 

De acordo com o professor Jaime Arellano, o sistema acusatório funciona adequadamente 

quando a apresentação de provas e das partes são feitas com base na oralidade e nas 

audiências. “Num sistema penal acusatório, as funções e os papéis do Ministério Público e 

da polícia devem estar claramente separados. A concentração de funções e a falta de 

controle do sistema penal inquisitivos não são democráticos”. 

Ao longo de sua exposição, Arellano explicou que no Chile, o Ministério Público não 

responde materialmente pela investigação, pois a polícia tem a técnica da produção mais 

adequada. A polícia não dirige a investigação. “O Ministério Público se converte num ente 

que recebe as decisões estratégicas e o que vai ser levado a julgamento”. 

Ainda de acordo com o professor, O MP tem o poder de investigação autônomo, mas pode 

delegar as diligências. “O que a lei permite é delegar coisas especificas de certos tipos de 

crimes, por meio de acordos de formas de trabalhar determinados crimes, mas o 

Ministério Público decide o futuro da investigação”, enfatizou. 
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Para ele, a regulação nos Códigos de procedimentos processuais representa um avanço 

importante no reconhecimento da atividade polícia. “A polícia aplica seus conhecimentos e 

o Ministério Público deve respeitar sua hierarquia e independência”, concluiu. 

Discussões 

Ao apresentar suas considerações, a professora e advogada Flaviane Barros chamou a 

atenção para a relação entre o MP e a polícia no Chile, que passa pelo pressuposto do 

princípio da oportunidade. “Isso tem que ficar claro para todos os brasileiros que nós 

precisamos colocar isso em debate. Percebo que nós não temos um consenso, nem interno, 

no MP, nem tampouco na academia, advocacia, magistratura, com relação a essa questão, 

de como vamos lidar”, salientou. 

Segundo Flaviane Barros, a exposição do professor chileno “mostra que temos que fazer 

uma opção – escolher como punir, quem unir, quando punir e quais crimes punir -. Esse 

ponto não tem como refutarmos. Não adianta conversarmos, se nós não encararmos e 

discutirmos de uma forma verdadeira”, ressaltou. 

Para o procurador da República Daniel Resende de Salgado “um dos grandes problemas 

que nós temos hoje é a sobreposição e coordenação da atividade investigativa”. 

“Vivemos numa realidade em que todos os elementos de informação são encartados num 

documento viabilizado no século XIX, o inquérito civil surgiu em 1971 (um procedimento 

burocrático). Há pouca preocupação na coleta de elementos de informação para subsidiar 

o Ministério Público”, enfatizou. 

De acordo com o procurador da República, o saber que interessa ao MP é o investigativo. 

“Muitas vezes, para que uma investigação seja conduzida de forma profissional, o MP tem 

que negociar espaços na coordenação de uma investigação para fluir de forma segura. Isso 

é um problema externo”, explicou. Segundo ele, o problema interno é “o que queremos 

como MP? Queremos ser parte num processo ou atuar como uma parte imparcial?”, 

concluiu. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9889-as-funcoes-do-ministerio-publico-e-da-policia-devem-estar-claramente-separados-defende-diretor-do-centro-de-estudos-de-justica-das-americas
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

MÊS NACIONAL DO JÚRI TEM PREVISÃO DE 184 JULGAMENTOS NO TRIBUNAL DA BA 

 

O Mês Nacional do Júri na 

Bahia conta com a 

participação de 51 comarcas. 

Foram 184 julgamentos 

agendados até o dia 31 de 

novembro. Instituída pela 

Estratégia Nacional de 

Justiça e Segurança Pública 

(Enasp) integrada pelo 

Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) e Ministério da Justiça (MJ), a iniciativa tem como objetivo 

julgar processos de crimes intencionais contra a vida, iniciados até dezembro de 2012. 

Os destaques vão para as comarcas de Itabuna, que agendou 17 júris; Eunapólis, com 14; 

Irecê, que pautou 13; e o 1º Juízo da 2ª Vara do Júri de Salvador que marcou 12 júris. “Este 

número pode sofrer alterações, porque muitas unidades só informam após a realização 

das sessões”, disse a juíza, Jacqueline Campos, gestora Estadual das metas da Estratégia 

Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp). 

Estão previstos júris nas comarcas de Acajutiba, Alagoinhas, Anagé, Camacã, Camaçari, 

Casa Nova, Cansanção, Conceição do Almeida, Cândido Sales, Catu, Cipó, Euclides da Cunha, 

Eunapólis, Encruzilhada, Ibirapitanga, Ibirataia, Ilhéus, Irara, Irecê, Iaçu, Itaberaba, 

Itabuna, Itanhém, Itororó, Itubera, Jaguaquara, Jequié, Jerimoabo, João Dourado, Juazeiro, 

Laje, Lauro de Freitas, Maracás, Macarani, Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Mundo Novo, 

Nova Viçosa, Paramirim, Ribeira do Pombal, Rio Real, 1º Juízo da 2ª Varado Júri de 

Salvador, 2º Juízo da 1ª Vara do Júri de Salvador, 2º Juízo da 2ª Vara do Júri de Salvador, 

Santa Bárbara, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Teixeira de Freitas, Tucano, Ubaíra, 

Uruçuca, Vitória da Conquista e Xique-Xique. 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/83830-mes-nacional-do-juri-tem-previsao-de-184-julgamentos-no-tribunal-da-ba
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CÁRMEN LÚCIA DIZ QUE PRESO CUSTA 13 VEZES MAIS DO QUE UM ESTUDANTE NO 

BRASIL 

 

“Quando não se fazem escolas, falta dinheiro para presídios”, diz presidente 

do STF 

“Um preso no Brasil custa R$ 2,4 mil por mês e um estudante do ensino médio custa R$ 2,2 

mil por ano. Alguma coisa está errada na nossa Pátria amada.” A constatação foi feita pela 

presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

ministra Cármen Lúcia, que participou nesta quinta-feira (10/11) do 4º Encontro do Pacto 

Integrador de Segurança Pública Interestadual e da 64ª Reunião do Colégio Nacional de 

Secretários de Segurança Pública (Consesp), em Goiânia/GO. 

“Darcy Ribeiro fez em 1982 uma conferência dizendo que, se os governadores não 

construíssem escolas, em 20 anos faltaria dinheiro para construir presídios. O fato se 

cumpriu. Estamos aqui reunidos diante de uma situação urgente, de um descaso feito lá 

atrás”, lembrou a ministra. 

No evento, Cármen Lúcia afirmou que a violência no país exige mudanças estruturantes e o 

esforço conjunto de governos e da União. “O crime não tem as teias do Estado, as 

exigências formais e por isso avança sempre. Por isso são necessárias mudanças 

estruturais. É necessária a união dos poderes executivos nacionais, dos poderes dos 

estados, e até mesmo dos municípios, para que possamos dar corpo a uma das maiores 
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necessidades do cidadão, que é ter o direito de viver sem medo. Sem medo do outro, sem 

medo de andar na rua, sem medo de saber o que vai acontecer com seu filho”, disse. 

Inspeções - Desde que assumiu a presidência do CNJ, a ministra tem visitado presídios 

para ver de perto as condições das unidades. Até o momento, Rio Grande do Norte e 

Distrito Federal receberam visitas de surpresa, e a ideia é inspecionar todos os Estados. “A 

cada nove minutos, uma pessoa é morta violentamente no Brasil. Nosso país registrou 

mais mortes em cinco anos do que a guerra da Síria. Estamos, conforme já disse o STF, em 

estado de coisas inconstitucionais. Eu falo que estamos em estado de guerra. Temos uma 

Constituição em vigor, instituição em funcionamento e cidadão reivindicando direitos. 

Precisamos superar vaidades de detentores de competências e, juntos, fazer alguma coisa”, 

ressaltou a ministra. 

Plano Nacional - O encontro realizado em Goiânia contou com a presença do ministro da 

Justiça, Alexandre de Moraes, que, na oportunidade, apresentou o Plano Nacional de 

Segurança Pública. A ação tem como principais metas reduzir os homicídios e os casos de 

violência contra a mulher, além de racionalizar o sistema penitenciário e a proteção das 

fronteiras. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83819-carmen-lucia-diz-que-preso-custa-13-vezes-mais-do-que-um-estudante-no-brasil
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MINISTRA CÁRMEN LÚCIA DESTACA ESFORÇO DO JUDICIÁRIO NO MÊS NACIONAL DO 

JÚRI 

 

 

Ao participar da abertura do Mês Nacional do Júri no Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios (TJDFT), a presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

ministra Cármen Lúcia, destacou a importância da iniciativa na tentativa de dar uma 

resposta mais rápida e efetiva aos crimes dolosos contra a vida (homicídio e tentativa de 

homicídio). “Não é razoável que uma pessoa tenha um filho morto e, 14 anos depois, não 

tenha vindo a ela uma resposta. Estamos todos empenhados em fazer com que esses 

crimes não fiquem impunes nem demoradamente nas prateleiras. Nosso dever é fazer que 

o cidadão acredite no Estado”, afirmou. O Brasil ocupa atualmente o primeiro lugar no 

ranking mundial de homicídios, com mais de 59 mil assassinatos registrados em 2014. 

Para essa mobilização, os tribunais de todo o país agendaram cerca de cinco mil sessões do 

Tribunal do Júri.  

A iniciativa é da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), parceria que 

une o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Ministério da Justiça. A 

ministra Cármen Lúcia explicou que três tipos de crimes serão priorizados nos 
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julgamentos: homicídios que envolvam violência doméstica, violência policial e os 

originados em confrontos dentro ou nos arredores de bares ou casas noturnas. 

“O cidadão brasileiro reclama da Justiça, ou melhor, da falta de Justiça, especialmente 

quando se cuida de crimes como homicídio. Esse esforço concentrado serve para 

mostrarmos ao cidadão que nós nos preocupamos com cada um que é morto e não 

precisava ter sua vida ceifada”, frisou a ministra, durante a solenidade, que contou ainda 

com a participação dos conselheiros Arnaldo Hossepian e Fernando Mattos, 

representantes do CNJ na Enasp. 

Ao longo do mês, as unidades judiciárias de todo o país realizarão julgamentos nas 80 

varas especializadas de Tribunal do Júri. No Distrito Federal, 201 sessões estão previstas 

ao longo do mês. “Essa atuação conjunta, de magistrados, Ministério Público, Defensoria 

Pública, advogados e servidores, é um esforço contra a impunidade”, destacou o 

presidente do TJDFT, Mário Machado, que agradeceu a presença da presidente do CNJ no 

lançamento da ação. 

A mobilização dos tribunais, organizada por ato da Presidência do CNJ, substituirá a 

Semana Nacional do Júri. O Mês Nacional do Júri foi formalizado na Recomendação CNJ n. 

53/2016. Até o ano passado, o CNJ e as demais instituições do sistema de Justiça 

(Ministério e Defensoria Públicos, por exemplo) realizaram a Semana Nacional do Júri. Nas 

edições de 2014 e 2015, foram julgados cerca de 5 mil crimes dolosos contra a vida. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3193
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3193
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83800-ministra-carmen-lucia-destaca-esforco-do-judiciario-no-mes-nacional-do-juri
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PRESOS BAIANOS EXPÕEM QUADROS PRODUZIDOS COMO MEIO DE REDUÇÃO DE 

PENA 

 

Para cada três dias trabalhado, 

o interno reduz um dia na pena 

de reclusão. O cálculo dá ideia 

da importância do Projeto 

Libertarte, desenvolvido com a 

orientação do arquiteto por 

formação e artista plástico 

Eliezer Nobre. A exposição 

Libertarte foi inaugurada na 

segunda-feira (7/11), na Praça 

de Serviços do Tribunal de 

Justiça da Bahia (TJBA). 

Por meio da defensora pública Fabíola Pacheco, o TJBA abriu as portas para que o artista 

expusesse obras produzidas com a técnica mosaico pelos internos. A exposição segue até a 

próxima sexta-feira. “Cada obra tem um significado, mas o objetivo no final de tudo é 

construir um grande mosaico, que somos nós”, ressaltou o artista. O projeto é realizado 

mediante a prestação de serviços voluntários do artista Eliezer Nobre para a Secretaria de 

Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e a Penitenciária Lemos Brito. 

Eliezer é formado em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), mas 

descobriu a paixão na arte, mesmo não cursando artes plásticas. “Uma das maiores 

questões do cárcere é o ócio, que gera uma alta carga de estresse. Então, no momento que 

você leva a arte, principalmente as artes dos mosaicos, que requer paciência, atenção e 

cuidado, está diminuindo esse estresse”, afirmou o arquiteto. 

O grupo de alunos da penitenciária é formado por 10 internos. O projeto dos quadros em 

mosaico é assinado por Eliezer, mas a montagem e construção da obra é com os detentos. 

Os internos que se inscrevem para o Libertarte recebem um salário mínimo, que ajudam 

no sustento da família. A ideia é fazer o interno sentir-se útil, mesmo estando preso, além 

do aprendizado. 
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Estiveram presente também o juiz Antônio Faiçal Júnior, coordenador do Grupo de 

Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

(GMF) e do Núcleo de Prisão em Flagrante e a coordenadora de ação social Vanessa 

Travessa. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

TRÁFICO DE DROGAS É O CRIME MAIS COMETIDO PELOS MENORES INFRATORES 

 

 

 

No último ano dobrou o número de adolescentes cumprindo medida socioeducativa no 

país – em novembro do ano passado havia 96 mil menores nessa condição e neste ano já 

são 192 mil. O tráfico de drogas é o crime mais frequente entre os jovens; há quase 60 mil 

guias ativas expedidas pelas Varas de Infância e Juventude do país por este ato infracional. 

Já o crime de estupro cometido pelos menores aumentou de 1.811, em novembro de 2015, 

para 3.763, em novembro deste ano. Os dados foram extraídos do Cadastro Nacional de 

Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/83854-presos-baianos-expoem-quadros-produzidos-como-meio-de-reducao-de-pena
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contém informações dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa desde março 

de 2014. 

 

Cerca de 90% dos jovens que cumprem medida socioeducativa são do sexo masculino e a 

liberdade assistida é a medida mais aplicada aos menores, atingindo atualmente 83.603 

adolescentes. A medida consiste no acompanhamento, auxílio e orientação do adolescente 

em conflito com a lei por equipes multidisciplinares, por período mínimo de seis meses, 

com o objetivo de oferecer atendimento nas diversas áreas de políticas públicas e a 

inserção no mercado de trabalho. A segunda medida mais aplicada é a prestação de 

serviços à comunidade, abarcando 81.700 jovens atualmente, que devem realizar tarefas 

gratuitas e de interesse comunitário durante período máximo de seis meses e oito horas 

semanais. 

 

O cadastro mostra que há 249.959 guias ativas atualmente – um número maior do que o 

de adolescentes que cumprem medida socioeducativa, já que um mesmo adolescente pode 

responder por mais de uma guia emitida pelo juiz. As medidas socioeducativas, previstas 
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no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são aplicadas pelos juízes 

das varas de Infância e Juventude aos menores de 12 a 18 anos, e têm caráter 

predominantemente educativo e não punitivo. 

 

Cadastro - O Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) foi 

instituído com o objetivo de permitir aos magistrados brasileiros o acompanhamento 

efetivo dos adolescentes que cometeram atos infracionais. Desde 2014, o preenchimento 

do CNACL passou a ser obrigatório para a extração das guias de internação provisória de 

adolescentes, execução de medidas socioeducativas, guias unificadoras e de internação-

sanção, por exigência da Resolução CNJ 165. O cadastro é alimentado pelas próprias Varas 

de Infância e Juventude e por isso podem conter desatualizações temporárias. 

 

Aperfeiçoamento do sistema - A Corregedoria Nacional de Justiça publicou em outubro 

portaria que institui grupo de trabalho na área da infância e da juventude, para levantar 

reclamações e demandas relativas à utilização dos cadastros da área da infância e 

juventude, como o Cadastro Nacional de Adoção (CNA), o Cadastro Nacional de Crianças 

Acolhidas (CNCA) e o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL). 

Caberá também a esse grupo organizar workshops em todas as regiões do país, propor 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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melhorias nos sistemas de informações, colher informações sobre boas práticas na área da 

infância e juventude e sugerir estudos para o aperfeiçoamento da legislação sobre a 

matéria. 

O grupo, presidido pela juíza auxiliar da Corregedoria Nacional Sandra Aparecida Torres, é 

composto por oito magistrados de vários estados e de diferentes áreas de atuação. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

CNJ FAZ CAMPANHA NO TWITTER SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Mulher agredida a cada 15 segundos, uma mulher morta a cada 90 minutos 

 

Segundo a ONU Mulheres, 

a cada 15 segundos uma 

mulher sofre agressão 

física no Brasil e a cada 

uma hora e meia uma 

vítima desse tipo de 

violência morre. Para 

engajar a sociedade na 

discussão sobre formas de 

prevenir e enfrentar esse 

crime, o perfil do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) no Twitter usará as hashtags #QuandoAViolênciaComeça e 

#QuandoAViolênciaTermina para os internautas darem sua opinião. 

A iniciativa é parte das ações do CNJ no Dia Internacional de Luta pelo Fim Da Violência 

Contra a Mulher, marcado para esta sexta-feira, 25. A campanha começará nesta sexta com 

a publicação de posts sobre o tema no Facebook, Instagram e no Twitter com a hashtag 

#QuandoAViolênciaComeça convidando os internautas para esse debate. 

O artigo 7º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) define como formas de violência 

doméstica as agressões física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. “Mas, na maioria 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84034-trafico-de-drogas-e-o-crime-mais-cometido-pelos-menores-infratores
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dos casos, as vítimas só reconhecem que estão em risco quando ocorre a agressão física. 

Por isso, é importante discutir que tipo de comportamento pode ameaçar a sua 

integridade física e psicológica a fim de quebrar esse ciclo de violência”, ressaltou a chefe 

da seção de comunicação institucional do CNJ, Rejane Neves. 

Em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a proposta é refletir sobre 

como prevenir e enfrentar as diversas formas de violência contra a mulher com a 

publicação da #QuandoAViolênciaTermina. “O objetivo é envolver toda a comunidade na 

reflexão sobre o papel de cada um nesse processo de desconstrução de comportamentos 

que contribuem para esse quadro de violência”, explicou Rejane Neves. 

Quer participar ? - Dê sua opinião sobre a violência contra a mulher com a hashtag 

#QuandoAViolênciaComeça. Contribua com esse debate! 

O perfil da página do CNJ no Twitter, com quase 500 mil seguidores, poderá dar RT 

(retuitar) na sua mensagem. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84020-cnj-faz-campanha-no-twitter-sobre-a-violencia-contra-a-mulher
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CONGRESSO NACIONAL 

 

ESCUTA TELEFÔNICA TEM SIDO EFICAZ PARA IDENTIFICAR CRIMINOSOS, DIZ ANA 

AMÉLIA 

 

Após elogiar decisão do 

Supremo Tribunal Federal 

de determinar a prisão de 

réu condenado em segunda 

instância, a senadora Ana 

Amélia (PP-RS) disse nesta 

segunda-feira (14) que a 

Corte vai decidir se as 

interceptações telefônicas de 

investigados podem 

ultrapassar os 30 dias. 

O resultado desse recurso pode afetar várias investigações, lembrou a senadora, inclusive 

a Lava Jato. E acrescentou que muitas operações da polícia se beneficiaram de escutas 

telefônicas que duraram vários meses. 

— Portanto, a escuta tem sido um instrumento extremamente eficaz para a identificação 

dos criminosos. Da mesma forma como a colaboração premiada tem ajudado 

decisivamente nesses aspectos. Se houver uma limitação das escutas, poderá, sim, haver 

uma contaminação em relação à operação Laja Jato — afirmou. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

 

 

 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/14/escuta-telefonica-tem-sido-eficaz-para-identificar-criminosos-diz-ana-amelia
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FIM DO FORO PRIVILEGIADO É DESTAQUE NA CCJ DESTA QUARTA-FEIRA 

 

A proposta de emenda à Constituição (PEC 10/2013) que acaba com o foro privilegiado 

para autoridades no caso de crimes comuns deve ser votada na quarta-feira (16) pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ). A PEC, de autoria do 

senador Alvaro Dias (PV–PR),  acaba com a prerrogativa de autoridades serem julgadas 

por tribunais superiores no caso de crimes comuns, como homicídio, corrupção ou 

obstrução à Justiça. 

Atualmente, crimes cometidos pelo Presidente da República, ministros de Estado, 

deputados e senadores, pelo Procurador-Geral da República, comandantes das Forças 

Armadas e membros dos Tribunais Superiores só podem ser julgados pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). Governadores, desembargadores, membros dos Tribunais 

Regionais Federais e do Ministério Público são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). O relatório do senador Randolfe Rodrigues (Rede–AP) propõe que membros do 

Congresso condenados em decisão colegiada por crimes comuns sejam presos. 

Mais detalhes com Roberto Fragoso, da Rádio Senado. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

 

REGULAMENTAÇÃO DE JOGOS DE AZAR VAI BENEFICIAR A POPULAÇÃO, ACREDITA 

CIRO NOGUEIRA 

 

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), autor do PLS 186/2014, que trata da regulamentação 

dos jogos de azar, acredita que a medida vai beneficiar a população. O projeto foi aprovado 

pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional e está pronto para votação no 

Plenário do Senado, mas o senador Magno Malta (PR-ES) questionou a votação e pediu 

para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) se manifeste sobre a 

validade do processo de aprovação. Em entrevista à jornalista Marcela Diniz, no programa 

Conexão Senado, Ciro Nogueira defende o texto e destaca que o Brasil tem mais máquinas 

caça-níveis do que Las Vegas, nos Estados Unidos. Ele afirma que, com a regulamentação, o 

http://www12.senado.leg.br/radio
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2016/11/fim-do-foro-privilegiado-e-destaque-na-ccj-desta-quarta-feira
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/117805
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governo poderá arrecadar cerca de R$ 20 bilhões por ano em impostos, além de estimular 

o turismo. Ouça o áudio da Rádio Senado. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

 

CDH APROVA ATO NACIONAL DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS DE CRIMES 

 

Proposta que cria o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes, para ampliar as 

garantias jurídicas das pessoas vitimadas por crimes, foi aprovado nesta quarta-feira (9) 

na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). 

O autor do projeto (PLS 65/2016), senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), argumenta que 

sua iniciativa é apresentada num contexto de ampliação dos direitos sociais e tem o 

propósito de evitar a letargia do Estado em relação aos direitos das vítimas de crimes. Ele 

destaca que o campo de proteção a estas pessoas não vem recebendo reconhecimento e 

valorização suficientes, o que, segundo entende, provoca a desassistência de famílias 

justamente no momento em que mais necessitam de amparo. 

A proposta,  ressaltou Ferraço, aresultou de um grupo de trabalho formado por 

promotores, procuradores e juízes de direito, preocupados em suprir essa lacuna na 

legislação. 

Para a relatora do projeto na CDH, senadora Ana Amélia (PP-RS), o projeto é coerente com 

a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de 

Abuso de Poder, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas por meio da Resolução 

40/34, de 29 de novembro de 1985. 

"Ademais, o PLS não substitui nem derroga as proteções vigentes. Seu objetivo, ao 

contrário, é o de ampliar, detalhar e explicitar as garantias necessárias à reparação dos 

danos sofridos pelas vítimas da violência", afirma Ana Amélia, em seu voto favorável. 

Decisão final da matéria caberá à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

http://www12.senado.leg.br/radio
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2016/11/regulamentacao-de-jogos-de-azar-vai-beneficiar-a-populacao-acredita-ciro-nogueira
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125010
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/09/cdh-aprova-ato-nacional-dos-direitos-das-vitimas-de-crimes
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COMISSÃO APROVA PUNIÇÃO PARA PESSOA QUE AGIR CALUNIOSAMENTE A FIM DE 

OBTER GUARDA DE FILHOS 

 

A Comissão de Defesa 

dos Direitos das 

Mulheres aprovou 

proposta que tipifica a 

conduta da pessoa que 

imputa fato ilícito ao 

companheiro ou à 

companheira a fim de 

obter a guarda dos filhos 

menores de idade. O 

texto aumenta em um terço as penas atualmente previstas no Código Penal (Decreto-Lei 

2.848/40) para os crimes de calúnia, denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime 

ou contravenção se forem praticados na situação descrita. 

Hoje, a calúnia é punida com detenção de seis meses a dois anos e multa; a denunciação 

caluniosa, com reclusão de dois a oito anos e multa; e a comunicação falsa de crime, com 

detenção de um a seis meses ou multa. 

As medidas estão previstas no Projeto de Lei 2577/15, do deputado Vinicius Carvalho 

(PRB-SP), aprovado com emendas na comissão. Originalmente, o projeto punia as 

mulheres que praticavam tais condutas a fim de obter a guarda dos filhos. 

A relatora da proposta, deputada Gorete Pereira (PR-CE), no entanto, não concordou com 

a utilização da palavra “mulher” no texto do projeto. “A conduta reprovável pode ocorrer 

por ação de qualquer dos pais, inclusive quando se trata de casais homoafetivos”, 

observou a relatora. 

Tramitação 

O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 

antes de ser votado pelo Plenário. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1599111
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/519418-COMISSAO-APROVA-PUNICAO-PARA-PESSOA-QUE-AGIR-CALUNIOSAMENTE-A-FIM-DE-OBTER-GUARDA-DE-FILHOS.html
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COMISSÃO GARANTE ATENDIMENTO POLICIAL E JURÍDICO PREFERENCIAL ÀS 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

A Comissão de Defesa dos 

Direitos da Mulher 

aprovou proposta que 

garante às vítimas de 

violência sexual o 

atendimento preferencial 

junto à autoridade policial, 

ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. 

O texto aprovado é o substitutivo da relatora, deputada Jozi Araújo (PTN-AP), ao Projeto 

de Lei 5952/16, do deputado Ronaldo Carletto (PP-BA). O projeto original garante o 

atendimento preferencial apenas na Defensoria Pública da União, dos estados e do Distrito 

Federal. 

“É oportuno que a lei reforce a rede de atendimento aos casos de violência sexual, de 

modo a garantir às vítimas o conhecimento de seus direitos e adequada resposta estatal no 

tratamento da questão mas essa rede de atendimento não se limita ao atendimento pelas 

defensorias públicas”, disse a relatora. 

Tramitação 

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

 

 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2093418
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2093418
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/519405-COMISSAO-GARANTE-ATENDIMENTO-POLICIAL-E-JURIDICO-PREFERENCIAL-AS-VITIMAS-DE-VIOLENCIA-SEXUAL.html
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PARLAMENTARES ELOGIAM PROGRAMA DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER NA BAHIA 

 

A Ronda Maria da Penha, programa das secretarias de Política para as Mulheres e de 

Segurança Pública do estado da Bahia, foi tema, nesta quarta-feira (9) de audiência da 

Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. 

O programa foi criado junto à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Tribunal de 

Justiça da Bahia. O objetivo é qualificar e orientar policiais que atuam em ocorrências com  

vítimas de violência. 

A deputada Moema Gramacho (PT-BA), prefeita eleita da cidade baiana de Lauro de 

Freitas, elogiou a ação e defendeu a implantação do programa em todo o País. 

“Nós não podemos perder tempo quando se trata de combate à violência contra a mulher. 

Nossas mulheres estão sendo assassinadas, violentadas, agredidas, seja de forma ofensiva, 

seja de forma física, e nós não podemos mais perder nossas mulheres”, agumentou 

Lançada este ano, no dia 8 de março (data em que é comemorado o Dia Internacional da 

Mulher), a Ronda Maria da Penha já atendeu mais de 400 mulheres. Em atendimentos, 

visitas e acompanhamentos, o número passa de três mil, informou a major Denice do 

Rosário, comandante do programa. 

“Elas já conseguem enxergar uma rede de atendimento. Fazemos um serviço para que 

essas mulheres se sintam seguras, de fato. Uma atendida, em especial, nos denominou de 

salvadores de Marias”, contou. 

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) informou, durante a audiência, que quer apresentar o 

nome da major Denice do Rosário para o Prêmio Bertha Lutz do Senado deste ano. A 

premiação reconhece as mulheres com atuação relevante na defesa dos direitos femininos. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/519178-PARLAMENTARES-ELOGIAM-PROGRAMA-DE-COMBATE-A-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER-NA-BAHIA.html
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MP E PF PEDEM A PROVEDORES ACESSO MAIS RÁPIDO A DADOS SOBRE PEDOFILIA 

 

Representantes do Ministério Público (MP) e da Polícia Federal (PF) pediram, nesta 

quarta-feira (9), mais rapidez no acesso dessas instituições a dados sobre crimes 

cibernéticos contra crianças e adolescentes. 

Eles participaram na Câmara dos Deputados de 

audiência pública promovida pela Comissão de 

Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado para discutir o Projeto de Lei 

2514/15. O texto, do Senado, obriga o 

fornecedor de serviços de internet ou de 

aplicativos a prestar informações em até três 

dias, no caso de investigação criminal que 

envolva suspeita de pedofilia. 

Audiência pública sobre a forma, os prazos e os 

meios de preservação e de transferência de 

dados informáticos, mantidos por fornecedor 

de serviço, a autoridades públicas, para fins de investigação criminal envolvendo delito 

contra criança ou adolescente, nos termos contidos no PL 2514/15. Procurador da 

República, Representante da Procuradoria-Geral da República, Carlos Bruno Ferreira da 

Silva 

Carlos Bruno Ferreira da Silva: empresas sediadas no Brasil têm de cumprir a legislação 

nacional 

Para Carlos Bruno Ferreira da Silva, do Ministério Público Federal, é preciso garantir a 

celeridade na investigação de crimes cibernéticos porque as provas podem desaparecer 

com muita facilidade. Ele defende que toda empresa que atue no Brasil seja obrigada a 

seguir a legislação nacional. 

"O MPF não vê lógica no argumento dos provedores que dizem que sua sede ou sua base 

de dados está em outro país. Se são pessoas jurídicas sediadas no Brasil, precisam cumprir 

ordens judiciais brasileiras”, argumentou o procurador da República. 

O delegado da Polícia Federal Pablo Barcellos também acredita que as companhias tenham 

capacidade de fornecer esses dados, pois isso já ocorre em outras nações. De acordo com 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594908
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594908
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ele, o projeto em discussão na Câmara vem aperfeiçoar o Marco Civil da Internet (Lei 

12.965/14). 

Relatora 

A deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ), relatora da proposta na Comissão de Segurança 

Pública, afirmou que não deve mexer muito no texto original, já aprovado no Senado. 

"O projeto aumenta o prazo de guarda dos dados e garante o acesso do Ministério Público 

e da Polícia Federal de forma mais rápida a informações relacionadas aos crimes”, 

resumiu. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

JORGE VIANA APRESENTA PEC PARA TORNAR ESTUPRO UM CRIME IMPRESCRITÍVEL 

 

O crime de estupro pode se 

tornar imprescritível e 

inafiançável. O senador Jorge 

Viana (PT-AC) anunciou nesta 

quinta-feira (24) que 

apresentou uma Proposta de 

Emenda à Constituição com 

esse objetivo, equiparando a 

tipificação do estupro à que é 

aplicada ao racismo no texto 

constitucional. 

— É uma resposta às mulheres que estão com medo, àquelas que sofreram trauma, que 

sofreram a violência e não recorreram às autoridades policiais com algum tipo de receio. 

Se a lei mudar, se a lei for mais dura, quem sabe a gente ganhe um grande aliado para pôr 

fim a essa mancha que o nosso país carrega — afirmou o senador, recebendo o apoio de 

vários senadores em Plenário. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/519168-MP-E-PF-PEDEM-A-PROVEDORES-ACESSO-MAIS-RAPIDO-A-DADOS-SOBRE-PEDOFILIA.html
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Ele lembrou que o Brasil é um dos países em que há mais estupros e disse que a proposta é 

uma questão de respeito às mulheres que, muitas vezes guardam por décadas a 

brutalidade que sofreram, enquanto os criminosos deixam de ser punidos. 

Para Jorge Viana, o Brasil carrega a mancha de ser um dos países de maior incidência de 

estupros, e ninguém pode aceitar que 45 mil mulheres por ano sejam vítimas desse crime. 

Ele agradeceu o apoio dos senadores à proposta e espera que o endurecimento da 

legislação contra o estupro envie uma mensagem a todos que praticam esse tipo de 

violência. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

 

COMISSÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PODERÁ ANALISAR USO DE PROVA 

ILÍCITA 

 

Relator da comissão especial avalia que a questão é polêmica e merece um amplo debate 

com a participação de ministros do STF, STJ e especialistas 

A comissão especial que estuda a 

reforma do Código de Processo 

Penal (PL 8045/10) poderá analisar 

alguns itens das medidas de combate 

à corrupção, contidas em proposta 

(PL 4850/16) que será votada no 

Plenário da Câmara.  

Entre os pontos a serem analisados, 

está a questão das provas ilícitas. O relator da reforma do código, deputado João Campos 

(PRB-GO), esclarece que o projeto das medidas contra a corrupção continha uma inovação 

quanto às provas, ou seja, a possibilidade de aproveitamento de uma prova ilícita, desde 

que produzida de boa-fé. 

Durante a discussão das medidas na comissão especial que analisou o projeto, esse item 

foi, inclusive, retirado do relatório do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS). 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/24/jorge-viana-apresenta-pec-para-tornar-estupro-crime-imprescritivel
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João Campos admite discutir o tema com especialistas, antes de concluir seu parecer. 

"Confesso que embora isso possibilite alcançar a condenação de culpados, de gente que 

tenha cometido crime, independentemente de corrupção ou não, de fato esse ponto não 

tem amparo constitucional”, avalia. 

Segundo o deputado, a Constituição é muito clara quanto às provas ilícitas, mas o debate 

deve ser ampliado na comissão especial. “Vamos ouvir ministros do Supremo, do STJ, 

professores da área, pessoas renomadas no País." 

Tramitação rápida   

A análise da questão na comissão especial, para João Campos, representa um ganho 

porque a tramitação será mais rápida. Ele destacou que já havia um entendimento no 

sentido de que algumas das medidas anticorrupção relacionadas ao Código de Processo 

Penal fossem encaminhadas ao colegiado. 

“Até porque a Câmara, no que se refere ao Código de Processo Penal, está funcionando 

como Casa revisora. O CPP teve início no Senado, veio à Câmara. As alterações que nós 

fizemos agora voltarão ao Senado e aí já se conclui o processo legislativo, enquanto que o 

projeto das medidas contra a corrupção está se iniciando agora, na Câmara, e vai ao 

Senado. Se houver alterações, volta à Câmara. É um processo que iria demorar 

significativamente." 

João Campos ressaltou ainda que, no passado, já houve alterações no Código de Processo 

Penal no sentido do equilíbrio. Na questão das provas, por exemplo, havia uma norma que 

impedia a utilização na instrução processual e no convencimento do juiz de provas 

produzidas no inquérito policial. 

O Congresso acabou aprovando que provas produzidas no inquérito policial só não podem 

servir para o convencimento do juiz se forem consideradas de forma isolada. Ou seja, caso 

elas corroborem outras provas da instrução criminal, podem ser levadas em conta na hora 

de dar a sentença.   

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/520099-COMISSAO-DO-CODIGO-DE-PROCESSO-PENAL-PODERA-ANALISAR-USO-DE-PROVA-ILICITA.html
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

STF REAFIRMA JURISPRUDÊNCIA SOBRE EXECUÇÃO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO 

EM SEGUNDA INSTÂNCIA 

 

Por maioria, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou 

jurisprudência no sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal 

condenatório proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos 

tribunais superiores. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 964246, que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese firmada pelo 

Tribunal deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias. 

O recurso foi interposto em ação penal na qual o réu foi condenado à pena de 5 anos e 4 

meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo (artigo 157, parágrafo 2º, 

incisos I e II, do Código Penal). A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo, que negou provimento à apelação da defesa e determinou expedição imediata de 

mandado de prisão, para início da execução da pena. O caso trata do mesmo sentenciado a 

favor do qual foi impetrado o Habeas Corpus (HC) 126292, julgado pelo Plenário em 

fevereiro deste ano. 

Ao questionar o início do cumprimento da pena, a defesa apontava ofensa ao dispositivo 

constitucional que garante o direito de ninguém ser considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória, previsto no artigo 5º (inciso LVII) da Constituição 

Federal. Mesmo que os recursos aos tribunais superiores (recurso especial e recurso 

extraordinário) não tenham eficácia suspensiva, a defesa entendia que permanece válida a 

presunção constitucional de inocência até o trânsito em julgado. 

Em sua manifestação, o relator do recurso, ministro Teori Zavascki, se pronunciou pelo 

reconhecimento da repercussão geral da matéria. “É evidente que a questão em debate 

transcende o interesse subjetivo das partes, possuindo relevância social e jurídica”, 

afirmou. 

                 JURISPRUDÊNCIA 
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O ministro lembrou o julgamento do Habeas Corpus (HC) 126292, também da sua 

relatoria, em que o Supremo, por maioria, alterou o entendimento até então dominante e 

retomou a jurisprudência que vigorou na Casa até 2009, no sentido de que a presunção de 

inocência não impede prisão decorrente de acórdão que, em apelação, confirma sentença 

penal condenatória. Destacou ainda que a matéria voltou a ser apreciada pelo Plenário no 

mês passado e, na ocasião, ao indeferir medidas cautelares nas Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44, os ministros, por maioria, reconheceram que o artigo 

283 do Código de Processo Penal não impede o início da execução da pena após 

condenação em segunda instância. 

Segundo explicou o ministro, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma 

sua inocência enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo 

público no qual se assegurem todas as garantias necessárias para sua defesa. “Realmente, 

antes de prolatada a sentença penal há de se manter reservas de dúvida acerca do 

comportamento contrário à ordem jurídica, o que leva a atribuir ao acusado, para todos os 

efeitos mas, sobretudo, no que se refere ao ônus da prova da incriminação, a presunção de 

inocência”, afirmou. 

Mesmo a sentença condenatória, juízo de culpabilidade que decorre dos elementos de 

prova produzidos em regime de contraditório no curso de ação penal, fica sujeita à revisão 

por tribunal de hierarquia imediatamente superior, se houver recurso, destacou o relator. 

“É nesse juízo de apelação que, de ordinário, fica definitivamente exaurido o exame sobre 

os fatos e provas da causa, com a fixação, se for o caso, da responsabilidade penal do 

acusado. É ali que se concretiza, em seu sentido genuíno, o duplo grau de jurisdição, 

destinado ao reexame de decisão judicial em sua inteireza, mediante ampla devolutividade 

da matéria deduzida na ação penal, tenha ela sido apreciada ou não pelo juízo de origem. 

Ao réu fica assegurado o direito de acesso, em liberdade, a esse juízo de segundo grau, 

respeitadas as prisões cautelares porventura decretadas”, explicou. 

Ressalvada a via da revisão criminal, é nas instâncias ordinárias que se esgota a 

possibilidade de exame de fatos e provas e, sob esse aspecto, a própria fixação da 

responsabilidade criminal do acusado, resumiu o relator. Isso porque os recursos de 

natureza extraordinária não configuram desdobramentos do duplo grau de jurisdição, por 

não se prestarem ao debate de matéria fático-probatória. Assim, enfatizou o ministro, com 

o julgamento da segunda instância se exaure a análise da matéria envolvendo os fatos da 

causa. 

Nesse sentido, frisou o ministro Teori, a execução da pena na pendência de recursos de 

natureza extraordinária não compromete o núcleo essencial do pressuposto da não-
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culpabilidade, na medida em que o acusado foi tratado como inocente no curso de todo o 

processo ordinário criminal, observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem 

como respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. 

O ministro citou estudo de direito comparado para mostrar que em nenhum país do 

mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação 

fica suspensa, aguardando eventual referendo de Tribunal Supremo. Listou, como 

exemplos, as legislações de Inglaterra, Estados Unidos da América, Canada, Alemanha, 

França, Portugal, Espanha e Argentina. 

Com esses argumentos, o ministro Teori Zavascki se manifestou pela existência de 

repercussão geral na matéria e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com 

reafirmação da jurisprudência do Supremo, fixando a tese de que “a execução provisória 

de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 

inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”. 

Resultado 

A manifestação do relator pelo reconhecimento da repercussão geral foi seguida por 

unanimidade no Plenário Virtual. O mérito foi decidido diretamente no mesmo sistema, 

por tratar-se de reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. O entendimento, nesse 

ponto, foi firmado por maioria, vencidos os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, 

Marco Aurélio e Celso de Mello. A ministra Rosa Weber não se manifestou. 

 

ARE 964246 – Acesse aqui 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

TERCEIRA SEÇÃO VAI REVER REPETITIVO SOBRE NATUREZA DA AÇÃO NA LEI 

MARIA DA PENHA 

 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu questão de ordem proposta 

pelo ministro Rogerio Schietti Cruz para que o colegiado reveja tese firmada em recurso 

repetitivo acerca da natureza da ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos 

contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=964246&classe=ARE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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No julgamento do REsp 1.097.042, em 2010, ao interpretar a Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/06), a Terceira Seção firmou o entendimento de que “a ação penal nos crimes de 

lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é 

pública condicionada à representação da vítima”. 

Em 2012, no entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu tese oposta à 

jurisprudência do STJ ao decidir que os crimes de lesão corporal praticados contra a 

mulher no âmbito doméstico e familiar são de ação penal pública incondicionada, ou seja, 

não há necessidade de representação da vítima, devendo o Ministério Público propor a 

ação. 

Proteção à mulher 

Segundo Schietti, no julgamento do STF, concluiu-se que a vítima de violência doméstica 

frequentemente acaba por não representar contra o agressor ou afasta a representação 

anteriormente formalizada, o que permite a reiteração da violência. Diante disso, afirmou, 

torna-se necessária a intervenção estatal desvinculada da vontade da vítima, “a fim de não 

se esvaziar a proteção à mulher e não prorrogar o quadro de violência, discriminação e 

ofensa à dignidade humana”. 

Apesar de o STJ já possuir súmula em consonância com a decisão do STF (Súmula 542), o 

ministro Schietti invocou o princípio da segurança jurídica para propor a revisão, sob o 

rito dos recursos repetitivos, do entendimento definido no julgamento do REsp 1.097.042, 

superado pela jurisprudência. 

No sistema de repetitivos do STJ, o tema cuja revisão foi proposta está registrado sob o 

número 177. 

 

PET 11805 – Acesse aqui a Ementa 

 

INVESTIGAÇÃO DO MP SOBRE PESSOA COM FORO PRIVILEGIADO NÃO DEPENDE DE 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

 

A instauração de procedimentos investigativos criminais (PIC) pelo Ministério Público que 

envolvam pessoas com foro por prerrogativa de função não depende de prévia autorização 

judicial. Todavia, também nesses casos, é garantido o controle da legalidade dos atos 

investigatórios pelo Poder Judiciário. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=14096991&num_registro=200802279706&data=20110303&tipo=51&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/toc.jsp?livre=542&&b=SUMU&thesaurus=JURIDICO&p=true
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67022079&num_registro=201602969378&data=20161116&tipo=5&formato=PDF
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Com base nesse entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

acolheu recurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) contra decisão de 

segunda instância que havia considerado necessária a autorização judicial para 

instauração de investigação. 

O recurso julgado pelo colegiado teve origem em procedimento de investigação criminal 

pelo MPRN com o objetivo de apurar supostos crimes contra a administração pública 

estadual. 

Em virtude de possível envolvimento de agente público com foro privilegiado, os autos do 

PIC foram encaminhados pelo MP ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que, com 

base em entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou que haveria 

necessidade de prévia autorização judicial para instauração do inquérito policial. 

Atribuição específica 

Em análise de recurso especial do MPRN, o relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

explicou inicialmente que o STF, no julgamento do RE 593.727, firmou o entendimento de 

que o Ministério Público dispõe de atribuição para promover, por autoridade própria e por 

prazo razoável, investigações de natureza penal, sem prejuízo do controle jurisdicional dos 

atos praticados. 

Em relação às investigações relativas a pessoas com prerrogativa de foro, que possuem o 

direito de ser processadas pelo tribunal competente, o ministro apontou que a legislação 

atual não indica a forma de processamento da investigação, devendo ser aplicada, nesses 

casos, a regra geral trazida pelo artigo 5º do Código de Processo Penal, que não exige 

prévia autorização do Poder Judiciário. 

“Nesse contexto, não há razão jurídica para condicionar a investigação de autoridade com 

foro por prerrogativa de função a prévia autorização judicial. Note-se que a remessa dos 

autos ao órgão competente para o julgamento do processo não tem relação com a 

necessidade de prévia autorização para investigar, mas antes diz respeito ao controle 

judicial exercido nos termos do artigo 10, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal”, 

definiu o relator. 

Norma regimental 

Apesar desse quadro, o ministro lembrou que o Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal possui norma que atribui àquela corte competência para determinar a instauração 

de inquérito de indivíduos com foro no STF a pedido do procurador-geral da República, da 

autoridade policial ou do ofendido. Todavia, segundo o relator, a norma regimental – 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2641697
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art10
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recepcionada no ordenamento jurídico atual por ser anterior à Constituição de 1988 – não 

possui força de lei. 

“Nada obstante, ainda que se entenda pela necessidade de prévia autorização do Supremo 

Tribunal Federal para investigar pessoas com foro naquela corte, não se pode estender a 

aplicação do Regimento Interno do STF, que disciplina situação específica e particular, 

para as demais instâncias do Judiciário, que se encontram albergadas pela disciplina do 

Código de Processo Penal e em consonância com os princípios constitucionais 

pertinentes”, concluiu o relator. 

O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial. 

 

Fonte: Imprensa STJ 

 

FALTA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO PODE SER SUPRIDA NA COMPROVAÇÃO DE 

TRÁFICO 

 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a possibilidade de ser 

comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas mesmo sem a apresentação de 

laudo toxicológico definitivo. 

O caso envolveu a prisão em flagrante de um homem com 131 gramas de cocaína. No 

interrogatório, ele afirmou que a droga se destinava a uso próprio e também a alguns 

amigos que a teriam encomendado. 

 

A sentença entendeu que a materialidade do crime fora comprovada pelo laudo prévio, 

pelo auto de apreensão, pelos relatos colhidos na audiência de instrução e julgamento, 

bem como pela confissão do réu. 

Embargos de divergência 

A Sexta Turma havia decidido pela absolvição do réu, por entender que a ausência do 

laudo toxicológico definitivo não poderia ser suprida pela juntada do laudo provisório. O 

Ministério Público interpôs embargos de divergência e apresentou outras decisões da 

corte, nas quais se entendeu que outros elementos de prova poderiam ser suficientes para 

demonstrar a prática do delito de tráfico. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Investiga%C3%A7%C3%A3o-do-MP-sobre-pessoa-com-foro-privilegiado-n%C3%A3o-depende-de-autoriza%C3%A7%C3%A3o-judicial
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Segundo o relator dos embargos, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos casos em que 

ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo definitivo é essencial à demonstração da 

materialidade delitiva. 

Ele destacou, no entanto, que isso não significa que, em situações excepcionais, a 

comprovação do crime não possa ser efetuada pelo próprio laudo provisório, quando 

permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo. 

Identificação fácil 

De acordo com o ministro, o laudo preliminar de constatação, “assinado por perito 

criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente 

identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados”, é uma das exceções 

em que a materialidade do delito pode ser provada sem o laudo definitivo. 

O relator destacou que, dependendo do grau de complexidade e da novidade da droga 

apreendida, sua identificação exata como entorpecente pode exigir a realização de exame 

mais sofisticado, que somente é efetuado no laudo definitivo. Porém, no caso julgado, a 

prova testemunhal e o laudo toxicológico preliminar foram capazes não apenas de 

demonstrar a autoria, mas também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 

Com o provimento dos embargos, foi restabelecida a sentença que condenou o acusado à 

pena de um ano e oito meses de prisão, substituída por duas penas restritivas de direitos 

(prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana). 

 

Leia o acórdão. 

 

POLÍCIA CIVIL DE MG PODE FAZER TRANSPORTE DE PRESOS EM CASOS 

EXCEPCIONAIS 

 

Apesar de a legislação de Minas Gerais determinar expressamente que o transporte de 

presos seja feito pela Polícia Militar, essa função também pode ser realizada, em “casos 

excepcionais”, pela Polícia Civil, com base no princípio da cooperação entre órgãos de 

segurança. 

A decisão unânime foi tomada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

ao julgar recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. Para o relator do caso, ministro 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1542772&num_registro=201501734967&data=20161109&formato=PDF
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Francisco Falcão, a Polícia Civil deve cuidar do transporte quando a PM, por situação 

emergencial, estiver impedida de cumprir sua atribuição. 

Falcão ressaltou a evolução da jurisprudência do STJ. Inicialmente, a corte entendia que o 

transporte não poderia ser feito pela Polícia Civil, pelo fato de que a Lei Estadual 

13.054/98 determina, de forma expressa, a competência exclusiva da PM para escolta de 

presos provisórios ou condenados. 

Exceção 

“Ocorre que a jurisprudência mais recente vem admitindo a legitimidade e a razoabilidade 

do dever de colaboração entre as mencionadas forças, em casos excepcionais”, afirmou o 

ministro. Para ele, apesar da determinação legal expressa, a Polícia Civil não está isenta da 

atribuição, desde que a necessidade seja devidamente justificada pelo magistrado 

requisitante. Falcão assinalou, contudo, que a exceção não pode se tornar regra. 

O caso envolveu um recurso interposto pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de 

Minas Gerais (Sindpol) contra decisão do Tribunal de Justiça. Entendeu a Justiça mineira 

que a eventual paralisação do transporte de presos pela Polícia Civil na comarca de Prados 

“implicaria prejuízos à prestação jurisdicional e, por conseguinte, à segurança pública 

local, que possui contingente limitado de policiais militares e civis”. 

Em uma primeira decisão, o ministro do STJ Humberto Martins reformou o acórdão do 

tribunal local. Contra essa decisão, o Estado de Minas Gerais recorreu e teve suas 

alegações aceitas pela Segunda Turma, que acompanhou o voto do ministro Falcão. 

 

Leia o acórdão. 

 

ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA NÃO PODE SER QUESTIONADO POR QUEM NÃO 

SEJA PARTE 

 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser inviável que corréus, 

na condição de delatados, questionem acordo de colaboração premiada celebrado por 

outras pessoas. 

O entendimento foi proferido pelo colegiado ao julgar recurso em habeas corpus 

apresentado por três integrantes da cúpula da Polícia Militar do Rio de Janeiro presos 

preventivamente em virtude das investigações da chamada Operação Carcinoma. Eles 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1543043&num_registro=201301443465&data=20161020&formato=PDF
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foram delatados por um corréu e acusados da suposta prática de desvio de verbas do 

Fundo de Saúde da Polícia, por meio de fraudes a licitações, peculato, falsidade ideológica 

e concussão. 

A defesa pediu o trancamento da ação penal e o desentranhamento do incidente de 

delação premiada. Para ela, o acordo de delação deve ser declarado nulo, pois o juízo que o 

homologou seria “absolutamente incompetente”. 

Sustentou ainda que a delação premiada não poderia ser aplicada no âmbito da Justiça 

castrense por ausência de previsão legal no Código Penal Militar e no Código de Processo 

Penal Militar, constituindo prova ilegal. 

Instituto personalíssimo 

No STJ, o relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, afirmou que a tese da 

impossibilidade de obtenção de prova decorrente da delação no âmbito da Justiça Militar 

não foi debatida pela instância de origem. Por isso, não pode ser analisada em recurso pelo 

STJ, sob pena de supressão de instância.  

Em relação à suposta ilicitude da homologação do acordo de colaboração premiada, o 

ministro explicou que, “diante da natureza de negócio jurídico processual personalíssimo, 

bem como por se tratar de meio de obtenção de provas, e não de efetiva prova, somente 

possuem legitimidade para questionar a legalidade do acordo de colaboração premiada as 

próprias partes que o celebraram”. 

Segundo o relator, o acordo gera direitos e obrigações apenas para as partes, “em nada 

interferindo na esfera jurídica de terceiros, ainda que referidos no relato da colaboração”. 

Assim, acrescentou, não há interesse no questionamento quanto ao juízo competente para 

a homologação do acordo. 

Aos corréus que porventura tenham sido citados na delação, afirmou o ministro, resta 

“questionar as declarações efetivamente prestadas pelo colaborador”. 

 

Leia o acórdão. 

 

 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1550192&num_registro=201601054050&data=20161107&formato=PDF
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JUSTIÇA QUE PRENDE, JUSTIÇA QUE SOLTA 

 

Após meses de intenso trabalho investigativo, a polícia consegue desvendar as atividades 

criminosas de uma perigosa quadrilha e identifica os seus membros. O juiz decreta a 

prisão preventiva de todos eles. Pouco tempo depois, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

concede habeas corpus para que sejam postos em liberdade. A sociedade protesta. 

Há algo errado nesse filme já visto tantas vezes, e o erro, muito frequentemente, não vai 

estar nas pontas: nem na polícia (embora isso às vezes ocorra), nem muito menos no lado 

da sociedade – cansada, com justa razão, de conviver com a violência e a impunidade. 

É no Judiciário, portanto, que o problema acontece. A velha ideia popular de que “a polícia 

prende, a Justiça solta” bem poderia ser substituída por uma outra questão: “Por que a 

Justiça prende e a Justiça solta?” A resposta tem a ver com uma exigência da Constituição 

Federal, estabelecida no artigo 5º, LXI, e com o controle da legalidade das decisões 

judiciais pelos tribunais. 

Última medida 

Num país onde vigora a presunção de inocência, a prisão antes do julgamento é possível, 

mas excepcional. No caso da prisão preventiva, cabe ao juiz que a decreta indicar os 

motivos específicos pelos quais aquela pessoa, ao contrário dos outros réus, não pode 

continuar em liberdade enquanto responde ao processo. 

Conforme destaca o ministro Rogerio Schietti Cruz (leia a entrevista), “é preciso dizer 

mais que o óbvio”, pois a prisão cautelar “é a última medida”, à qual só se deve recorrer 

quando todas as outras se mostram insuficientes. 

Se não há indicação dos motivos, ou se eles não são válidos, a prisão é ilegal. Em tais casos, 

a responsabilidade pela soltura de um preso eventualmente perigoso não pode ser 

atribuída a quem, cumprindo o comando constitucional, apenas reconhece essa situação. 

Motivação específica 

Quando a pessoa comete um crime grave, nem sempre haverá razão para ser presa antes 

de julgada, ainda que possa receber pena longa, se ao final do processo for condenada. A 

prisão cautelar não é a regra, mas exceção, e tem requisitos específicos que precisam ser 

demonstrados para que a supressão provisória da liberdade não se torne automática, 

arbitrária e ilegal. Por exemplo, a ordem de prisão precisa mostrar que o réu está 

destruindo provas ou coagindo testemunhas, que fugiu ou que sua liberdade representa 

um risco de prática de novos crimes. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Ministro-Schietti-destaca-necessidade-de-fundamenta%C3%A7%C3%A3o-adequada-para-ordem-de-pris%C3%A3o
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Em respeito ao princípio da excepcionalidade da cautela extrema, decisões que suprimem 

a liberdade humana não podem ignorar as particularidades do caso concreto, “sob pena de 

engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de 

crimes graves, independentemente da singular apreciação de cada um deles”, afirmou o 

ministro Schietti ao julgar o HC 299.666. 

Isso porque, segundo ele, para justificar a prisão preventiva, não basta invocar a gravidade 

abstrata do delito nem recorrer a afirmações “vagas e descontextualizadas” de que a 

medida é necessária para garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a 

aplicação da lei penal. 

Com base no mesmo entendimento, em setembro deste ano, a Sexta Turma do STJ 

concedeu habeas corpus a sete pessoas presas em São Paulo sob acusação de associação 

para o narcotráfico, garantindo-lhes o direito de responder ao processo em liberdade (HC 

363.540). 

Argumento genérico 

Ao analisar o pedido de um dos acusados naquele caso, os ministros revogaram a decisão 

que decretou a prisão, já que deixou de indicar motivos suficientes, relacionados à 

situação específica, que justificassem a real necessidade de colocar o réu cautelarmente 

privado de sua liberdade. 

Em seu despacho, o juiz afirmou que havia indícios suficientes da existência do crime de 

tráfico, mas, ao fundamentar a prisão, disse apenas que ela era necessária “para assegurar 

a aplicação da lei penal, bem como para garantir a ordem pública, dada a repulsa e os 

danos sociais causados pelas drogas, notadamente pela facilidade de aliciamento de 

adolescentes e crianças à referida prática delituosa, seduzidas, muitas vezes, pelo rápido e 

vultoso retorno financeiro”. 

Nenhuma palavra sobre a situação particular dos investigados, sobre o que fizeram 

concretamente, nem sobre os fatos específicos apurados no inquérito. Os argumentos 

apresentados na decisão judicial, de acordo com o ministro Schietti, poderiam servir para 

fundamentar a prisão de qualquer outra pessoa acusada de associação para o tráfico, em 

qualquer outro processo, o que evidencia o caráter vago e genérico do decreto de prisão. 

População prisional 

A despeito do controle do Judiciário sobre suas próprias decisões, os presídios estão 

abarrotados de presos sem julgamento. 

https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1355464&tipo=0&nreg=201401796255&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20141023&formato=PDF&salvar=false
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1542525&tipo=0&nreg=201601905125&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20161010&formato=PDF&salvar=false
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1542525&tipo=0&nreg=201601905125&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20161010&formato=PDF&salvar=false
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No primeiro semestre de 2014, o número de presos no Brasil ultrapassava a marca dos 

600 mil – número consideravelmente superior às 376.669 vagas do sistema penitenciário, 

como aponta o último levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional 

(Depen). 

Com a quarta maior população prisional e a quinta maior taxa de ocupação dos 

estabelecimentos prisionais (161%) do mundo, o Brasil ainda enfrenta uma agravante: 

41% dos presos esperam julgamento, ou seja, estão em prisão temporária ou preventiva. 

Isso representa, conforme o novo relatório de informações penitenciárias (Infopen), a 

quarta maior população de presos sem condenação. 

E essa tendência de crescimento do número de presos que esperam julgamento é mundial. 

Segundo relatório do Centro Internacional de Estudos Prisionais (ICPS), de 2014, cerca de 

3 milhões de pessoas no mundo estão presas provisoriamente. 

Medidas alternativas 

Quando não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e sempre 

que ela não se mostre indispensável, o juiz deve se valer de medidas alternativas para 

preservar o processo e a sociedade. Em outubro deste ano, a Sexta Turma determinou a 

soltura de uma mulher acusada de entrar com droga em presídio e aplicou medidas 

cautelares diversas da prisão (RHC 75.589). 

Segundo o relator do caso, ministro Nefi Cordeiro, o juiz apontou que a indiciada, em 

depoimento à polícia, reconheceu ter tentado entrar com droga no presídio. De acordo 

com o ministro, o juiz não mencionou nada acerca da existência de eventual histórico 

delitivo, ou mesmo de outras circunstâncias gravosas que pudessem justificar a 

segregação – o que, em seu entendimento, é suficiente para a adoção de medidas 

cautelares diversas da prisão. 

Abandono de veículo 

Em julgamento semelhante, de agosto passado, a Quinta Turma revogou o decreto 

prisional de um homem acusado de roubo e substituiu a segregação pelas medidas 

cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal – com a 

ressalva de que nova prisão poderia ser decretada, desde que concretamente 

fundamentada (RHC 67.478).   

Para o relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a mera alegação de abandono do 

veículo, após sua utilização em velocidade alta, não é suficiente, por si só, para justificar a 

prisão cautelar, “em especial porque tal menção consta somente da decisão que converteu 

a prisão em flagrante em preventiva”. 

https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1546206&tipo=0&nreg=201602334960&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20161104&formato=PDF&salvar=false
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1524846&tipo=0&nreg=201600220030&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20160810&formato=PDF&salvar=false
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Ele observou que as instâncias ordinárias fizeram apenas menção aos termos da lei 

processual e uma análise teórica, com termos genéricos e suposições acerca da 

necessidade da prisão preventiva, sem apontar dados objetivos da suposta conduta 

delitiva. 

“Em suma, os fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias não são idôneos para a 

manutenção da prisão preventiva decretada”, afirmou. 

Desemprego 

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que toda prisão imposta ou mantida antes 

do trânsito em julgado de sentença penal condenatória deve vir sempre baseada em 

fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade e não em 

suposições ou conjecturas. 

Em junho deste ano, a Sexta Turma revogou decisão que justificou a prisão preventiva 

como necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Constava na 

decisão do juiz que, ficando solto, o réu, “desempregado, poderá voltar a valer-se da 

prática de atos delituosos, já que não tem meios lícitos para se manter, ou evadir-se do 

distrito da culpa” (HC 355.470).   

Para o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a prisão foi mantida em segundo grau com 

base nas circunstâncias do crime e em juízos de probabilidade acerca da periculosidade do 

agente. “Fez-se simples referência à gravidade genérica do delito de roubo e, em razão de o 

paciente estar desempregado, ao provável estímulo à reiteração criminosa, fundamentos 

que se mostram insuficientes”, ressaltou. 

Em decisão unânime, a turma concedeu o habeas corpus para assegurar ao acusado o 

direito de aguardar o julgamento em liberdade. 

Tema frequente 

Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas concluída em 2014, sob coordenação do 

professor Thiago Bottino, revelou que a prisão cautelar era o tema predominante nos 

pedidos de habeas corpus originados em quatro dos cinco Tribunais de Justiça com maior 

volume de ações dessa natureza no STJ. No caso do TJ paulista, campeão absoluto do 

ranking, a prisão cautelar aparecia como o segundo tema mais frequente. 

Em grande parte das impetrações, a alegação da defesa é a falta de motivação válida, o que 

o tribunal é forçado a reconhecer sempre que não encontra na ordem de prisão a 

necessária referência a fatos concretos e específicos que justifiquem a medida extrema. 

https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1519519&tipo=0&nreg=201601176944&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20160627&formato=PDF&salvar=false
http://s.conjur.com.br/dl/radiografia-habeas-corpus.pdf
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Afinal, como resumiu com especial clareza o ministro aposentado do Supremo Tribunal 

Federal Sepúlveda Pertence: “A melhor prova da ausência de motivação válida de uma 

decisão judicial – que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso 

concreto e singular – é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve 

a nenhum” (HC 78.013). 

 

Fonte: Imprensa STJ 

 

MINISTRO SCHIETTI DESTACA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA 

PARA ORDEM DE PRISÃO 

 

 

Rogerio Schietti Cruz é presidente 

da Sexta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça e trabalha 

diariamente com a análise de 

habeas corpus, que na maioria das 

vezes discutem a legalidade de 

decretos de prisão preventiva. 

Em entrevista, o ministro destacou 

a necessidade de fundamentação 

adequada das decisões judiciais, especialmente quando interferem na liberdade humana, e 

ressaltou que o STJ precisa obedecer a limites quando analisa esses pedidos.  

Segundo ele, o tribunal não pode corrigir falhas de fundamentação do juiz para manter o 

indivíduo preso, ainda que essa prisão possa parecer a coisa certa aos olhos de todo 

mundo – até mesmo dos próprios ministros. 

O cidadão reclama que criminosos são soltos pela Justiça. Como explicar para a 

sociedade o papel do STJ quando ele concede habeas corpus para uma pessoa 

acusada de crimes graves? 

Schietti - Às vezes temos de soltar uma pessoa que cometeu crimes muito graves, e que o fez 

de um modo que revela a probabilidade de que esse comportamento criminoso venha a se 

repetir. Ainda assim, na hora de fundamentar a prisão, o juiz escreve algo totalmente 

genérico, sem considerar aspectos do caso concreto. A nossa jurisprudência é rígida: a 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=77690
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Justi%C3%A7a-que-prende,-Justi%C3%A7a-que-solta
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fundamentação tem de ser concreta, com indicação de dados reais do processo e não com 

alegações genéricas ou abstratas sobre o tema objeto da decisão. 

Quais são os principais exemplos da falta de devida fundamentação do decreto 

prisional? 

Schietti - Um dos vícios mais comuns é a decisão lacônica, em que o juiz diz, por exemplo, que 

a prisão é apenas para garantir a ordem pública, sem explicar o porquê. Ou então uma 

decisão de dez páginas, que é um modelo pronto, sem acrescentar nada sobre o caso 

específico analisado, ou seja, é uma decisão longa, mas genérica e abstrata. Outras decisões 

simplesmente se reportam a termos da lei para justificar a prisão. Exemplo: o crime é 

hediondo, mas isso, por si só, como já disse o Supremo Tribunal Federal, não é suficiente para 

justificar a prisão preventiva; é necessário dizer por que aquela pessoa tem de ficar presa 

cautelarmente. Tem de haver um elemento que evidencie a necessidade da prisão, de acordo 

com o que determina o Código de Processo Penal. 

É preciso dizer algo mais que o óbvio, para que fique claro que o juiz está prendendo porque 

realmente a pessoa é perigosa. A prisão cautelar é a última medida a utilizar, depois de 

afastadas todas as outras que poderiam ser aplicadas. No caso da mulher que visita seu 

marido no presídio levando droga, por exemplo, o juiz pode simplesmente proibi-la de 

frequentar o presídio, se for só essa a conduta delitiva. São situações que o juiz precisa 

analisar para ver se a prisão é realmente necessária. Isso dá trabalho, mas o juiz tem de 

analisar, senão corre-se o risco de chegar um determinado processo aqui e o paciente ser 

solto, mesmo sendo eventualmente uma pessoa perigosa que deveria estar presa. 

O que o STJ pode fazer para ajudar a diminuir os erros de fundamentação? 

Schietti - A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Enfam, 

dirigida pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, vai realizar atividades em 2017 para 

os mais de 16 mil juízes do país. Pensamos em um trabalho que não seja meramente 

expositivo: workshops, manuais de orientação sobre decisões judiciais, ensino a distância, 

encontros periódicos com os juízes etc. Queremos investir nessa área, trabalhar com a 

motivação das decisões, a partir de casos similares aos que os juízes recebem rotineiramente. 

Qual o maior desafio do STJ ao analisar os pedidos de habeas corpus impetrados 

contra prisão preventiva? 

Schietti - A dificuldade que temos ao analisar certos pedidos é que nós não podemos corrigir 

ou complementar falhas de fundamentação apontadas nos habeas corpus. 

O que constatamos muitas vezes é que havia motivos de sobra para decretar a prisão 

cautelar e o juiz não disse o que deveria ter dito. Essas situações geram um sentimento de 
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impunidade na população, que questiona por que o tribunal soltou uma pessoa que deveria 

estar presa. 

Se o paciente impetra o HC contra uma decisão com vício, não pode o tribunal corrigi-la. Não 

podemos usar um instrumento de proteção da liberdade para suprir o vício de motivação, em 

prejuízo do réu paciente. É isso que muitos não entendem. Mas há algo que precisa ficar 

claro: em várias decisões de concessão de HC, quando percebemos que o vício foi meramente 

formal, nós deixamos expressamente previsto no acórdão que o juiz pode decretar nova 

prisão com base em nova fundamentação, desta vez adequada. Acredito que em muitos casos 

que mandamos soltar, o paciente nem chega a ser solto, porque mesmo sem a ressalva que 

fazemos o juiz percebe que o erro não é material, mas formal, e decreta nova prisão, 

corrigindo o vício existente. Isso é importante destacar: muitas vezes, o vício formal é 

corrigido e não há prejuízo. 

Existe uma certa banalização da prisão preventiva no Brasil? 

Schietti - Parece que em determinados lugares no Brasil há uma cultura de encarceramento. 

Não digo que estejam banalizando a prisão preventiva, mas se percebe que em muitos casos 

nem sequer cogitam de outras medidas cautelares, já vão direto para a prisão preventiva. A 

reforma feita no Código de Processo Penal em 2011 ainda não passou a integrar a avaliação 

de todos os juízes. Alguns ainda mantêm o raciocínio, comum no passado, de que a prisão em 

flagrante é convertida automaticamente em preventiva. Será que precisa mesmo, será que 

não é possível aplicar as medidas previstas no artigo 319 do CPP? 

Como balancear a celeridade exigida pela prestação jurisdicional com a devida 

fundamentação que é necessária em cada caso? 

Schietti - Precisamos considerar que há juízes com jurisdição sobre várias comarcas, num 

ritmo de trabalho que muitas vezes impede decisões bem fundamentadas. É um problema 

que não é necessariamente do magistrado, é da estrutura, da falta de gestão da Justiça como 

um todo, e o réu não tem nada a ver com isso. Temos poucos juízes para 100 milhões de 

processos no país. Comparado ao de outros países, nenhum juiz julga tanto como o brasileiro. 

No fim, todos somos culpados: juízes, Ministério Público, advogados – todos têm uma parcela 

de culpa. Há uma revolução que tem de ser feita no sistema. O modelo é quase igual há 

décadas, a Justiça criminal pouco mudou. 

 

Fonte: Imprensa STJ 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Ministro-Schietti-destaca-necessidade-de-fundamenta%C3%A7%C3%A3o-adequada-para-ordem-de-pris%C3%A3o
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TERCEIRA SEÇÃO REVISA TESE E CANCELA SÚMULA SOBRE NATUREZA HEDIONDA 

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO 

 

Acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas não 

constitui crime de natureza hedionda. A nova tese foi adotada de forma unânime durante o 

julgamento de questão de ordem.  

Com o realinhamento da posição jurisprudencial, o colegiado decidiu cancelar a Súmula 

512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos recursos 

repetitivos. 

O chamado tráfico privilegiado é definido pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 

(Lei de Drogas), que prevê que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços 

desde que o agente seja primário, com bons antecedentes, não se dedique a atividades 

criminosas nem integre organização criminosa. 

Já os crimes considerados hediondos estão previstos na Lei 8.072/90, além dos delitos 

equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo). Crimes 

dessa natureza são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça ou indulto, e a progressão 

de regime só pode acontecer após o cumprimento de dois quintos da pena, caso o réu seja 

primário, ou de três quintos, caso seja reincidente. 

Gravidade menor 

Para o STF, havia evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de 

entorpecentes privilegiado às normas da Lei 8.072/90, especialmente porque os delitos 

desse tipo apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o 

envolvimento ocasional e a não reincidência. 

No STJ, o assunto submetido à revisão de tese está cadastrado no sistema de repetitivos 

como Tema 600. Processos em todo o país que estavam suspensos em virtude do 

julgamento da questão de ordem poderão agora ter solução com base na tese revisada 

pelo tribunal. 

Recursos repetitivos 

O novo Código de Processo Civil (CPC/2015) regula no artigo 1.036 o julgamento por 

amostragem, mediante a seleção de recursos especiais que tenham controvérsias 

idênticas. Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para julgamento sob o rito dos 

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=319638&caixaBusca=N
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?acao=pesquisar&novaConsulta=true&i=1&data=&livre=512&opAjuda=SIM&tipo_visualizacao=null&thesaurus=null&p=true&operador=e&processo=&livreMinistro=&relator=&data_inicial=&data_final=&tipo_data=DTDE&livreOrgaoJulgador=&orgao=&ementa=&ref=&siglajud=&numero_leg=&tipo1=&numero_art1=&tipo2=&numero_art2=&tipo3=&numero_art3=&nota=&b=SUMU
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?acao=pesquisar&novaConsulta=true&i=1&data=&livre=512&opAjuda=SIM&tipo_visualizacao=null&thesaurus=null&p=true&operador=e&processo=&livreMinistro=&relator=&data_inicial=&data_final=&tipo_data=DTDE&livreOrgaoJulgador=&orgao=&ementa=&ref=&siglajud=&numero_leg=&tipo1=&numero_art1=&tipo2=&numero_art2=&tipo3=&numero_art3=&nota=&b=SUMU
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=26655741&num_registro=201201242080&data=20130426&tipo=5&formato=PDF
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072compilada.htm
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recursos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos 

tribunais brasileiros. 

A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera 

economia de tempo e segurança jurídica. 

No site do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como saber a abrangência 

das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos julgamentos, entre outras 

informações. 

 

Fonte: Impresa STJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Processos/Recursos-Repetitivos/Saiba-mais/Sobre-Recursos-Repetitivos
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Terceira-Se%C3%A7%C3%A3o-revisa-tese-e-cancela-s%C3%BAmula-sobre-natureza-hedionda-do-tr%C3%A1fico-privilegiado
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A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL “SUPERVISIONADA”: O STJ 

DECIDE CONTRA ENTENDIMENTO DO STF (HAJA 

INSEGURANÇA JURÍDICA E FALTA DE INTEGRIDADE 

JURISPRUDENCIAL) 

 

Autor: Rômulo de Andrade Moreira - 

Procurador de Justiça do Ministério Público 

da Bahia e Professor de Direito Processual 

Penal da Universidade Salvador - UNIFACS 

 

 

 

Segundo decidiu semana passada o Superior 

Tribunal de Justiça, a instauração de procedimentos investigatórios criminais pelo 

Ministério Público, relativos a agentes público com foro por prerrogativa de função, não 

depende de prévia autorização do respectivo Tribunal. O entendimento foi adotado pela 

Quinta Turma, que acolheu recurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte contra 

decisão de segunda instância que havia considerado necessária a autorização judicial para 

instauração de investigação. O número do Recurso Especial não foi divulgado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em razão do segredo de Justiça (conferir as informações na 

página do Superior Tribunal de Justiça: 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/N

ot%C3%ADcias/Investiga%C3%A7%C3%A3o-do-MP-sobre-pessoa-com-foro-

privilegiado-n%C3%A3o-depende-de-autoriza%C3%A7%C3%A3o-judicial). 

 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Investiga%C3%A7%C3%A3o-do-MP-sobre-pessoa-com-foro-privilegiado-n%C3%A3o-depende-de-autoriza%C3%A7%C3%A3o-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Investiga%C3%A7%C3%A3o-do-MP-sobre-pessoa-com-foro-privilegiado-n%C3%A3o-depende-de-autoriza%C3%A7%C3%A3o-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Investiga%C3%A7%C3%A3o-do-MP-sobre-pessoa-com-foro-privilegiado-n%C3%A3o-depende-de-autoriza%C3%A7%C3%A3o-judicial
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O recurso teve origem em procedimento de 

investigação criminal instaurado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, com o 

objetivo de apurar supostos crimes contra a administração pública estadual. Em virtude 

de possível envolvimento de agente público com "foro privilegiado", os autos foram 

encaminhados pelo Ministério Público ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que, 

com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal, considerou que haveria 

necessidade de prévia autorização judicial para instauração do procedimento 

investigatório. 

O relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

apontou que a legislação atual não indica a forma de processamento da investigação, 

devendo ser aplicada, nesses casos, a regra geral trazida pelo art. 5º. do Código de 

Processo Penal, que não exige prévia autorização do Poder Judiciário. Segundo o Ministro, 

“não há razão jurídica para condicionar a investigação de autoridade com foro por 

prerrogativa de função a prévia autorização judicial. Note-se que a remessa dos autos ao 

órgão competente para o julgamento do processo não tem relação com a necessidade de 

prévia autorização para investigar, mas antes diz respeito ao controle judicial exercido nos 

termos do art. 10, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal.”  

Esta decisão contraria entendimento já consolidado 

na Suprema Corte, cujo Regimento Interno, inclusive, possui dispositivo que atribui àquela 

Corte competência para determinar a instauração de inquérito de investigados com foro 

no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade 

policial ou do ofendido. 

 

Acesse aqui a íntegra do artigo 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/criminal/artigos/processo-penal/investigacao_criminal/a_investigacao_criminal_supervisionada_-_o_stj_decide_contra_entendimento_do_stf_-_dr._romulo_de_andrade_moreira.pdf?download=1
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A GOVERNANÇA DO SISTEMA PRISIONAL E SEUS EFEITOS 

SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Autor: Edmundo Reis Silva Filho – Promotor de Justiça 

do Ministério Público do Estado da Bahia  

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente texto trata de uma abordagem empírica 

sobre o sistema prisional baiano, sob a perspectiva da sua governança. Após vivência com 

o processo de cumprimento de pena no sistema prisional, foi possível identificar e 

estabelecer uma relação entre as instâncias pública e “privada” de controle da convivência 

coletiva dos internos. A pesquisa é descritiva, por tratar do estudo funcional de uma 

atividade pública e prestada pelo Estado e aplicou-se o método de pesquisa participante 

para se aproximar do objeto de pesquisa. O momento de participação e observação se deu 

a partir do controle exercício pela Promotoria de Execução penal e na função de receptivos 

de interno e seus familiares para condução dos processos. A partir dessa participação foi 

possível identificar as influências dos internos sobre o sistema e as formas de atuação do 

Estado-juiz e Estado-Administrador dos processos legais de manutenção e socialização 

dos presos. Os resultados obtidos dão conta de que não há um controle pleno por parte do 
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Estado, dando lugar ao controle “privado” do sistema potencializando o aumento da  

criminalidade e exercício de influência dos grupos de criminosos e gangues que atuam 

dentro e foram do sistema prisional. O texto é formado, majoritariamente, de descrição 

vivências dentro do sistema como forma de desnudar esta realidade. 

Palavras-chave: Governança, Sistema Prisional, Público, Privado.   

1 INTRODUÇÃO 

 

Como ponto de partida será preciso conceber, 

mesmo de forma incipiente o conceito de governança. Para Fukuyama (2014, p. 1) 

governança e a capacidade do governo de fazer e fazer cumprir as regras e prestar 

serviços, independentemente do regime político governamental. Particularmente, 

pretende-se examinar a governança no sistema democrático, pois tal sistema está sujeito 

às regras legais. O objetivo deste constructo teórico, é avaliar a forte relação entre a 

governança estatal e suas responsabilidades junto ao processo de gestão do sistema 

prisional e a segurança pública de um território. 

Nesta conceituação inicial, busca-se compreender a 

qualidade da governança como sendo uma relação direta entre a capacidade de definir, 

estrategicamente, o que deve ser realizado para atender às necessidades da população e o 

desempenho dos agentes na realização das tarefas (MARTINS, 2014), e não simplesmente 

sobre as metas que os diretores definem para suas realizações ideológicas. O governo faz 

parte de um processo em que é responsável pela governança de diversas organizações. 

Assim, pode-se inferir que os atos de fazer as suas funções melhoram ou pioram o 

contexto em que a sociedade está imersa. Isto tem uma relação direta com a qualidade das 

políticas públicas dirigidas para a sociedade e como se administra a sua execução. A 

governança tem, tradicionalmente caído no domínio da administração pública, em 

oposição à política. Um regime autoritário pode governar bem, assim como uma 

democracia pode ser mal administrada. 

 

Acesse aqui a ítegra do artigo 

 

http://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/criminal/artigos/execucao_penal/a_governanca_do_sistema_prisional_e_seus_efeitos_sobre_a_seguranca_publica_-_dr._edmundo_reis_silva_filho.pdf?download=1
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http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/2013-09-18-18-12-26/-67/pareceres/1984--1125/file

