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EDITORIAL
Através do empenho e colaboração de sua equipe, o Centro de Apoio Operacional de
Segurança Pública e Defesa Social – CEOSP tem a satisfação de apresentar o quinto
exemplar de seu Boletim Informativo CEOSP, com periodicidade bimestral, com o
objetivo de informar e atualizar os Membros do Ministério Público do interior e da
capital que atuam nas áreas conexas à segurança pública e defesa social.
O Boletim é composto por notícias diversas sobre a área de segurança publica, bem
como jurisprudência, artigos doutrinários e peças processuais relevantes sobre o
assunto, facilitando para os Promotores e servidores o acesso à informação.
Desde já fica o convite para que os leitores não só acessem e acompanhem o Boletim
como também contribuam para o aperfeiçoamento do Boletim, enviando peças,
artigos, notícias ou material que possa enriquecer esta publicação.

Geder Luiz Rocha Gomes
Promotor de Justiça
Coordenador do CEOSP
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NOTÍCIAS
DO ESTADO
BAHIA REGISTRA QUEDA DE 10,8% DE CRIMES VIOLENTOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE
ANO
Os crimes violentos letais intencionais (CVLIs), que compreendem homicídios, latrocínios e
lesões corporais seguidas de morte, caíram 10,8% nos primeiros seis meses deste ano na
Bahia, em relação ao mesmo período de 2012. Este registro foi destacado na Assembleia
Legislativa, quando foi apresentado pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa,
o balanço do primeiro semestre dos principais índices de criminalidade no estado.
Segundo o balanço, a Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde ficam, entre outras, as
cidades de Simões Filho, Camaçari e Lauro de Freitas, foi a que apresentou a maior redução
desses crimes, com 20,5%. Foram 469 casos em 2012, contra 373 neste ano. Em Salvador, a
queda foi de 10,3%. Foram contabilizados 864 crimes em 2012, contra 775 neste ano. A
maior redução na capital baiana aconteceu nas regiões da Boca do Rio, Centro Industrial de
Aratu (CIA) e Pau da Lima.
No interior, os CVLIs tiveram queda de 8,6%. Foram 1.891 no primeiro semestre de 2012,
contra 1.728 no mesmo período deste ano. Cidades como Bom Jesus da Lapa, com redução
de 58%, Juazeiro, com 45%, e Itabuna, com 20%, foram os destaques.
Maurício Barbosa afirmou que esses resultados são fruto de um esforço conjunto que vem
sendo feito desde a criação do programa Pacto pela Vida, com a preservação de 348 vidas
nesse primeiro semestre. “A Secretaria da Segurança Pública e outras secretarias estaduais,
Justiça, Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública e Prefeitura de Salvador, além de
uma série de entidades, vêm trabalhando e contribuindo para a obtenção desses
resultados, e vamos continuar dessa forma”.
Redução de outros tipos de crime
Na oportunidade, também foram apresentados os números de outros tipos de crime.
Houve redução de 40% nos assaltos a ônibus, 12,1% nos roubos de veículos e 6,5% nos
roubos a bancos. De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Alfredo Castro, o
desempenho positivo é resultado do trabalho de especialização da polícia. “O serviço
policial combate um leque grande de crimes, mas em alguns casos buscamos focar as ações
na repressão a determinado tipo, com a criação de grupos especiais e forças-tarefa, e isso
tem trazido bons resultados”.
Já o delegado-geral da Polícia Civil, Hélio Jorge, ressaltou o empenho no trabalho de
investigação, que desbaratou quadrilhas e prendeu financiadores do crime, como
receptadores de veículos roubados. Ele destacou ainda a filosofia de trabalho conjunto
implantada pelo Pacto pela Vida.
“O programa integra todas as forças e faz com que elas falem a mesma língua dentro de
uma política de segurança pública do Estado. Ao mesmo tempo, insere outras secretarias e
outros órgãos para que possam nos apoiar, porque não são as ações de polícia apenas que
vão resolver o problema, mas várias outras ações que podem ser apoiadas pela saúde, pela
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educação, pela cultura, pelo desenvolvimento social como um todo”, explicou Hélio Jorge.

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia
........................................................................................................................................................................

BASE COMUNITÁRIA DE SEGURANÇA DE SÃO CAETANO É INAUGURADA E TEM NOVA
METODOLOGIA
A segurança pública está reforçada para cerca de 300 mil moradores de 14 bairros de Salvador,
com a inauguração, pelo governador Jaques Wagner, da 13ª base comunitária de segurança
(BCS) do estado, em São Caetano. Instalada na praça da Rua Reitor Miguel Calmon, junto a
quadras de esportes e com um Centro Digital de Cidadania (CDC) em anexo, a nova base está
implantada na área considerada mais crítica da região, dispondo da infraestrutura para a
realização do policiamento comunitário.
Segundo Wagner, a base de São Caetano inaugura também uma nova metodologia, porque se
incorpora à Companhia Independente da Polícia Militar de Pirajá. “O bairro de São Caetano é
muito populoso e a região representa um desafio que vem sendo vencido: a redução de
crimes”. Ele fez ainda a entrega de equipamentos para o empreendedorismo individual, como
carrinhos de cachorro-quente e churrasquinho e máquinas de costura, disponibilizados pelo
programa Vida Melhor, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes).
Ações sociais
O secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, disse que a intenção, com a implantação
da base, é permitir que outras ações sociais voltadas à educação e ao lazer possam chegar ao
bairro, o que é a meta do programa Pacto pela Vida. Ele informou também que São Caetano
apresenta uma redução de homicídios por dois anos seguidos. “Neste ano, esta queda está em
20% no número de ocorrências”.
Barbosa destacou que esta nova filosofia de integração entre a base comunitária e a
Companhia Independente da Polícia Militar será ampliada para as outras regiões onde o
equipamento está instalado e anunciou que outras bases comunitárias serão instaladas.
“Estamos dependendo da entrega dos prédios para a instalação de novas bases em Salvador e
no interior”.
Eficiência
O coordenador do Pacto pela Vida e secretário estadual de Comunicação Social, Robinson
Almeida, declarou que em todas as regiões onde foi implantada uma base comunitária de
segurança a redução do número de homicídios é superior a 40%. O secretário ressaltou que no
bairro da cidade de Feira de Santana onde foi implantada, há um ano e meio, uma base, não
houve mais crime de morte.
Moradores aprovam iniciativa
De acordo com o comerciante Wilson Oliveira, há 26 anos morando em São Caetano, a base é
muito importante. “Já houve muitos assaltos por aqui. Inclusive, o filho do dono da mercearia
já foi sequestrado. Agora não vai ter mais isso”.
O vigilante Genebaldo Alves, 43 anos, casado, uma filha, também gostou do novo
equipamento. “São vários benefícios. Fazemos aqui encontro de casais, a igreja faz eventos, e
agora podemos andar tranquilos e ficar até mais tarde um pouquinho”.
A aposentada Neuza Rocha dos Santos, 73 anos, explicou que mora na região há mais de 60
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anos. “Aqui estava muito ruim. Eram muitos assaltos, eu não podia fazer caminhada. A partir de
agora, posso vir cedo e as crianças podem brincar na praça”.
Estrutura
A nova base conta com 60 policiais militares, além de viaturas e câmeras de
videomonitoramento, reforçando o trabalho realizado pela 9ª Companhia Independente da
Polícia Militar (CIPM) e pela 4ª Delegacia Territorial. A inauguração também teve a presença do
delegado-geral da Polícia Civil, Hélio Jorge, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel
Alfredo Castro e da secretária de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, Moema
Gramacho.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social
........................................................................................................................................................................

MAIS 1.500 MORADIAS ESTÃO GARANTIDAS EM SALVADOR PELO MINHA CASA, MINHA VIDA
O Governo do Estado, por meio dos secretários da Casa Civil, Rui Costa, e de Desenvolvimento Urbano,
Cícero Monteiro, assinou o contrato para a construção de mais 1.500 unidades habitacionais do Programa
Minha Casa, Minha Vida. As unidades são referentes à segunda etapa do Residencial Lagoa da Paixão, nos
bairros de Coutos e Valéria, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.
A primeira etapa do empreendimento já está em fase de conclusão e a entrega de suas 1.200 unidades
está prevista para setembro. Com a construção da segunda etapa, o governo investirá cerca de R$ 96
milhões.
O residencial faz parte de um projeto de urbanização e recuperação ambiental da área denominada Lagoa
da Paixão, com aproximadamente 153 hectares, como a melhoria da infraestrutura local.
O secretário Rui Costa, que monitora as ações do Minha Casa, Minha Vida, destacou que o
empreendimento está inserido num contexto de diversos investimentos na capital baiana. “Estamos
investindo prioritariamente em habitação no estado como um todo. Em Salvador, esta ação faz parte de
uma série de intervenções que estamos fazendo na cidade, como os projetos de melhoria da mobilidade
urbana, a fim de proporcionar qualidade de vida ao soteropolitano”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social
........................................................................................................................................................................

CHIP INSTALADO EM FARDAMENTO CONTROLA PRESENÇA DE ALUNOS
Estudantes de três escolas de Itagibá, no sul da Bahia, passaram a utilizar fardamento com a
etiqueta de radiofrequência chamada RFID para controlar a entrada e saída nas unidades da
rede municipal.
Batizado de "Uniforme Inteligente", os chips são conectados a sensores instalados nas portas
das escolas, que enviam uma mensagem de texto ao celular dos pais nos momentos de entrada
e saída dos filhos nos colégios. O projeto foi inspirado no monitoramento de alunos pela
mesma tecnologia (RFID) implantado em Vitória da Conquista, na região sudoeste, em março
de 2012, a primeira experiência do país.
Orçado em pouco mais de R$ 300 mil, inicialmente, o projeto visa atender cerca de 1200
alunos do 6º ao 9º ano, em duas escolas municipais e em uma da zona rural, localizada no
distrito de Japomirim. Ao todo, são 1200 alunos contemplados. Na quinta-feira (4), quando se
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deu o lançamento do projeto, cada pai de aluno recebeu duas camisas equipadas com o sensor
e as orientações de manutenção.
Fonte: Da Redação/ G1
........................................................................................................................................................................

JOVEM MANTÉM COMPANHEIRA PRESA POR 2 MESES EM EUNÁPOLIS
Um jovem de 19 anos, apontado pela polícia como traficante e homicida, foi preso em
Eunápolis após manter a companheira de 21 anos em cárcere privado por cerca de dois meses.
Gideon Gomes Ribeiro foi capturado e apresentado à imprensa, na 23ª Coordenadoria Regional
de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).
De acordo com a polícia, a vítima de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrada
no bairro Alecrim II, com vários ferimentos. Ela informou aos agentes da Polícia Civil que era
estuprada e agredida enquanto estava no cativeiro.
Segundo informou os investigadores, a jovem teria sido agredida com vários objetos, entre eles
uma chave de fenda e um pé de cabra, encontrados dentro da residência.
Ainda conforme a polícia, a jovem já foi submetida a exames periciais no Departamento de
Polícia Técnica (DPT) da cidade.
Gideon Gomes também é suspeito de cometer homicídios na região. Os crimes teriam sido por
disputa por pontos de tráfico e dívidas. Ele foi levado para Presídio de Eunápolis, onde está à
disposição da Justiça.

Fonte: A tarde

........................................................................................................................................................................

NACIONAIS
ALCKMIN ESTUDA MONITORAR TODAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA POR VÍDEO
Um dia após serem divulgadas denúncias de tortura em uma das unidades da Fundação Casa,
na Vila Maria, zona norte de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin afirmou que está
avaliando a possibilidade de instalar câmeras de vídeo para monitoramento de todas as
unidades, a exemplo do que já ocorre em algumas escolas estaduais.
Alckmin disse que ontem mesmo conversou com a presidente da fundação, Berenice Giannella,
sobre essa hipótese. "A fundação tem feito um bom trabalho e é uma instituição séria.
Conversamos ontem (com Berenice) sobre a hipótese de ampliar o monitoramento por vídeo.
Hoje a maioria das escolas do Estado já tem câmera de vídeo, nós temos uma central de
monitoramento. Talvez podemos ampliar esse trabalho.”
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O governador classificou como “inadmissível” o que aconteceu dentro do complexo Vila Maria.
“É inadmissível o que aconteceu, imediatamente já foram afastados os três funcionários e o
próprio diretor da unidade. Encerrado o processo de sindicância, eles serão demitidos da
fundação”, afirmou.
O caso. Neste domingo, a Fundação Casa afastou o diretor da unidade João do Pulo do
Complexo da Vila Maria e mais três funcionários acusados de espancar seis adolescentes
internados. A sessão de espancamento ocorreu após uma tentativa de fuga e foi filmada. As
imagens foram exibidas ontem pelo Fantástico, da TV Globo.
A Corregedoria-Geral da Fundação decidiu abrir sindicância. Além disso, a Polícia Civil deve ser
informada sobre o fato a fim de apurar possível tortura. O Ministério Público Estadual (MPE)
esteve na unidade na sexta-feira a conversou com os adolescentes da unidade, que teriam
confirmado a ocorrência de espancamentos no lugar.
Nas imagens exibidas, os funcionários dão socos, tapas, pontapés e até cotoveladas nos
adolescentes, que estão apenas de cuecas, em uma sala do local. As imagens seriam de 3 de
maio. O complexo da Vila Maria abriga 521 adolescentes em oito unidades. A João do Pulo tem
capacidade para 40 internos, mas abrigava ontem 64 adolescentes, a maioria apreendida sob
as acusações de roubo e tráfico de drogas.
Fonte: Estadão
........................................................................................................................................................................

EM METADE DAS ESCOLAS, POLICIAL É FORMADO EM SEIS MESES
Um estudo que analisou 57 escolas de formação de policiais em todo o Brasil concluiu que o
tempo de treinamento desses profissionais é abaixo do ideal e focado em áreas que são pouco
usadas no cotidiano deles.
Enquanto nos países europeus o tempo médio de formação dos policiais é de dez meses, aqui a
maioria das instituições forma seus profissionais em até seis meses.
Das 44 unidades de ensino que responderam ao questionamento dos pesquisadores da ONG
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 20 declararam que em um semestre o policial já pode
trabalhar na linha de frente do combate à criminalidade.
Outros dois centros de ensino afirmaram que o curso de formação é opcional, mas não
detalharam como o policial é instruído.
Os nomes das instituições ou os Estados onde se localizam não foram divulgados.
Os dados se referem a todos os quadros iniciais das polícias Civil (agentes, investigadores,
escrivães e delegados) e Militar (soldados e tenentes).
'BACHARELESCA'
Para os pesquisadores, os policiais têm muitas aulas de direito e poucas de sociologia ou de
resolução de conflitos.
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"A formação é muito bacharelesca e militarista. Em alguns casos, os alunos têm mais aulas do
que os de engenharia", afirma um dos coordenadores da pesquisa, o professor José Vicente
Tavares dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
ONDA DE PROTESTOS
"A escola, muitas vezes, não leva em conta que o policial vai se envolver em situações em que
tanta teoria não basta."
Para Santos, uma das provas de que o treinamento das polícias está defasado foi a forma que
elas atuaram na onda de protestos enfrentados pelas principais cidades brasileiras desde
junho.
"Aconteceram atos que nenhuma polícia conseguia prever. As escolas precisam se adequar à
essa realidade."
O estudo foi elaborado a pedido da Secretaria Nacional da Segurança Pública e tem como
objetivo dar subsídios à elaboração de planos estratégicos para essa área.
INGRESSO
Ao interpretar os dados do estudo, o sociólogo Renato Sérgio de Lima, membro do fórum,
concluiu também que as carreiras policiais precisam passar por reestruturação.
Para ele, a estrutura de ingresso e promoção das polícias Civil e Militar deveria ser semelhante
à da Polícia Rodoviária Federal.
Nela, todos os policiais iniciam a carreira no mesmo posto, o de policial rodoviário federal. Com
o passar dos anos, ele pode chegar ao cargo de inspetor, o que equivale ao máximo da carreira.
"Hoje, na Polícia Civil temos delegados de 25 anos de idade dando ordens para investigadores
com 20 anos de carreira. Na Militar, não é diferente. Isso causa uma segregação e uma série de
divergências internas que poderiam ser superadas com a reestruturação das polícias."
Fonte: Site Folha de São Paulo
........................................................................................................................................................................

RECURSOS DOS ROYALTIES SERÃO DESTINADOS A EDUCAÇÃO E SAÚDE
O governo queria que todos os recursos fossem destinados à educação. 25% dos recursos dos
royalties do petróleo vão para saúde
A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do Executivo que destina 75% dos recursos
dos royalties do petróleo para a educação pública, com prioridade para a educação básica, e
25%
para
a
saúde.
O governo queria que todos os recursos fossem destinados à educação. Mas, para a aprovação
do projeto, as lideranças partidárias fizeram um acordo destinando parte dos recursos para a
saúde.
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O texto aprovado estabelece que será obrigatória a aplicação dos recursos dos royalties na
educação e na saúde pela União, estados e municípios. A proposta também determina que 50%
dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal sejam aplicados na educação até que se atinja o
percentual
de
10%
do
Produto
Interno
Bruto
(PIB).
A maioria dos destaques que visava a alterar o texto foi retirada pelos seus autores e os que
chegaram a ser votados foram rejeitados pelo plenário da Câmara. Com a conclusão da
votação, o projeto segue agora para apreciação do Senado, em regime de urgência.
Concluída a votação do projeto dos royalties, os deputados aprovaram requerimento para
votação em regime de urgência do projeto de lei que estabelece novas regras para a
distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
Fonte: Da redação/AgenciaBrasil

........................................................................................................................................................................

GOVERNO VAI FORNECER MATERIAL DE HIGIENE PARA DETENTOS
Depois de denúncias feitas ao longo dos últimos dois anos acusando a falta de roupas,
produtos de higiene pessoal e de limpeza no sistema penitenciário paulista, a Defensoria
Pública e o governo de São Paulo assinaram acordo no qual a Secretaria de Administração
Penitenciária (SAP) terá de distribuir, em oito meses, os itens aos detentos. Na semana
passada, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que beneficia cerca de 208
mil presos dos estabelecimentos paulistas.
O acordo se baseia em reportagem do jornal "O Estado de S.Paulo" de agosto de 2011,
mostrando como a falta de produtos nas penitenciárias acabava obrigando os detentos a serem
sustentados pelas famílias. Parentes contavam que precisavam gastar até R$ 700 para manter
um detento, em "jumbos" entregues pessoalmente ou por Sedex.
Em 2012, a Defensoria detalhou os gastos com presos no sistema. Um exemplo era o Centro de
Detenção Provisória (CDP) de Diadema, que tinha 1.156 presos e 576 vagas. Ali, por falta de
camas, os detentos precisam dormir em redes. O gasto médio da SAP por preso em Diadema
foi de R$ 12,40 ao longo do ano - o que mal dava para comprar uma pasta de dente e um
desodorante.
Com o acordo, o Estado deve fornecer aos presos uniforme completo (calça, camisa tipo jaleco,
camiseta, bermuda, chinelo, blusa e calçado) e artigos de higiene (como sabonete, creme e
escova dentais, aparelho de barbear, papel higiênico e absorvente íntimo para as mulheres).
"Quando for plenamente implementado, o acordo vai reverter um problema crônico que se
arrasta há décadas no sistema. O sistema punia o preso e sua família, além de fortalecer as
facções, que acabavam garantindo o fornecimento de alimentos aos presos", afirma o defensor
público Bruno Shimizu.
Fonte: Site Folha de São Paulo
........................................................................................................................................................................
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RELATOR DO NOVO CÓDIGO PENAL RETIRA PROPOSTAS POLÊMICAS
O relator do projeto de mudança no Código Penal, senador Pedro Taques (PDT-MT), apresentou
seu parecer preliminar retirando do texto propostas como a legalização do aborto e da
eutanásia. Ele incluiu a tipificação da corrupção como crime hediondo e regras mais rígidas
para a progressão de penas nas propostas de mudança. Os senadores poderão agora fazer
emendas a este parecer e a previsão é de que a votação na comissão especial que debate o
tema seja realizada em outubro. Após isso, a proposta seguirá para a Comissão de Constituição
e Justiça e ao plenário antes de seguir para a Câmara.
"Nossa intenção é fazer um direito penal mais justo, mas tendo claro que o direito penal não é
um remédio para resolver os problemas do Brasil, mas apenas um mecanismo a mais para
vivermos em uma sociedade mais justa", disse Taques, que é procurador de carreira.
O relator fez alterações profundas no texto fazendo uma supressão de diversos artigos tidos
como inovadores no projeto, que é fruto de um trabalho de comissão de 16 juristas. A proposta
dos juristas continha que a legalização do aborto aconteceria até a 12ª semana de gestação por
vontade da gestante com respaldo do médico ou psicólogo atestando não haver condições de
se arcar com a maternidade. Atualmente, o aborto só é permitido em caso de estupro, risco de
vida para a mulher ou anencefalia.
Em relação às drogas, a proposta era de que a posse não fosse considerado crime quando fosse
para uso pessoal e em quantidade suficiente para consumo em até cinco dias. Havia ainda a
previsão de descriminalização da eutanásia e da ortotanásia. "Não fiz isso para evitar polêmica,
mas porque essas são as posições que defendo. Tenho certeza que cada uma delas será
decidida no voto", justificou Taques explicando sua decisão de retirar todos estes assuntos.
O projeto endurece a progressão de penas. Atualmente, o condenado pode evoluir de regime
após o cumprimento de 1/6 da pena. Pelo texto, só passará a ter este direito após o
cumprimento de 1/4 da pena no regime inicial determinado. O regime é fechado nos casos de
condenações superiores a oito anos.
O relator incluiu em seu parecer a tipificação do crime de corrupção como hediondo e
aumentou a pena mínima das práticas de corrupção ativa e passiva de dois para quatro anos. O
texto amplia ainda a punição mínima para o crime de homicídio, de seis para oito anos.
Além do texto elaborado pelos juristas, Taques analisou mais de 600 emendas apresentadas
por senadores, mais de mil sugestões enviadas pela Ouvidoria da Casa, além de debates
realizados em sete audiências públicas e com mais de 300 representantes de entidades.
Fonte: Jornal A Tarde

CEOSP
O Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social - CEOSP, criado pelo Ato
nº 122/2011, tem a finalidade de promover a articulação, harmonização, mediação de relações
e a integração das ações voltadas à segurança pública e defesa social. Constitui-se valioso
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instrumento para o fortalecimento da ação ministerial, no âmbito dos novos paradigmas
previstos no Plano Estratégico do Ministério Público.
A abrangência dos direitos humanos a serem preservados para o exercício da cidadania
repercute diretamente nos segmentos de segurança e defesa social. A necessidade da
colaboração do Ministério Público com a sociedade civil e os Poderes constituídos tem o
respaldo das disposições constitucionais e da legislação complementar específica, que
determina a presença da Instituição nas esferas judicial e extrajudicial.
O CEOSP, nesse contexto de ampla participação do poder público, da sociedade e das
comunidades na execução e controle de políticas públicas, insere-se atuando na articulação
interna com os órgãos ministeriais e com os segmentos externos, contribuindo, assim, para a
efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos e para o fortalecimento do Estado e dos
serviços públicos, especialmente na área de segurança pública e defesa social.
Desse modo, o CEOSP apresenta uma agenda conjunta, que pressupõe a participação dos
órgãos ministeriais, especialmente em áreas de atuação afetadas pela intersetorialidade das
ações e projetos no campo da segurança e defesa social.

AÇÕES E PROJETOS
ÚLTIMOS INFORMES

ENTREVISTAS
PARA MINISTRA, O MAIOR DESAFIO DE PREFEITOS É CRIAR ATERROS SANITÁRIOS

Segundo Izabella Teixeira, a nova lei pode mudar o hábito dos brasileiros por práticas mais
sustentáveis.

Dois anos após a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em agosto de
2010, estados e municípios ainda buscam formas de aplicação da lei que determina uma série
de mudanças no manejo do lixo e do produto final após o consumo. Pelo texto, que demorou
20 anos para ser aprovado por deputados e senadores, empresas e prefeituras poderão ser
punidas caso não respeitem o descarte correto do lixo. Os moradores das cidades também
terão responsabilidades com a nova lei.

Entrevista na íntegra aqui
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Fonte: Site Correio 24horas

DOUTRINAS E ARTIGOS
A PRISÃO PREVENTIVA E O CLAMOR PÚBLICO

Hugo Garcez Duarte
Jennifer Martins Bonfante
Resumo: A expressão “clamor público”, criminalmente falando, pode ser definida como
indignação, descontentamento ou comoção popular no meio social resultante da prática de
crimes em circunstâncias especiais causadoras dessa repercussão. Este trabalho analisa
o instituto da prisão preventiva sob o sistema garantista de Luigi Ferrajoli avaliando a
possibilidade ou não da decretação de tal custódia, tendo fundamento o clamor público
que não encontra previsão legal, conforme se infere da simples leitura do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Artigo na íntegra aqui
Fonte: Site Jus Navigandi

A RELACÃO ENTRE CIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA
1. INTRODUÇÃO
De madrugada saio para rua, a cidade está à minha frente, e de repente a cidade é minha e tua, a
cidade é de toda a gente. (Anabela)
Quando o tema foi proposto em sala de aula, idéias diversas surgiram, dentro de indagações que
são naturais de quem vivencia (vive e sobrevive) cidade e respira sua relação direta com a
segurança pública: inexistência e existência (qualidade, quantidade) das habitações, ruas e
avenidas, desatenções e atenções (qualidade e amplitude) de acesso as estruturas de educação,
saúde e segurança pública. O panorama desses universos será responsável pela formatação da
qualidade da vida nas cidades.
A imprensa divulga cotidianamente noticias versando sobre índices de criminalidade em
determinadas localidades das cidades, onde se verifica que a maioria desses locais não têm
iluminação pública adequada, escolas não funcionam adequadamente, pavimentações de ruas em
péssimas qualidades ou inexistentes, esgotos a céu aberto, inexistência ou precariedade de postos
de saúde, bem como espaços construídos sem a fiscalização do poder público, contribuindo para o
homiziamento de pessoas que vivem criminosamente, seja através do trafico de drogas, seja com
outras praticas delituosas.
Ademais, com o processo de urbanização, onde diversas pessoas partem das zonas rurais para as
cidades em busca de melhores alternativas de vida, em face das suas diminutas condições
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econômicas, passam a buscar aqueles locais para viver e sobreviver, aumentando as tensões sociais
locais em face das frustrações de vida, culminando nos índices de violência.
Em artigo intitulado A Urbanização do Brasil, Arlindo Matos de Araujo Junior citou com extrema
propriedade que “os moradores da periferia, das favelas e dos cortiços têm acesso a serviços de
infra-estrutura precários. O espaço urbano, quando não oferece oportunidades, multiplica a
pobreza”. E com clareza solar pode-se ainda adicionar que essa situação não apenas multiplica a
pobreza, mas potencializa os comportamentos negativos que influem diretamente na qualidade de
segurança pública.
2. A ILUMINAÇãO PÚBLICA E OS LOCAIS DE CRIMES
Em 2009, moradores da cidade de Olinda-PE reclamavam dos elevados números de assaltos
(roubos) em pontos de ônibus no bairro Mirueira, pois os meliantes se aproveitavam da falta de
iluminação publica para realizar suas praticas delituosas .
No ano de 2011 em Roraima, o Vereador Alfonso Rodrigues (PR) clamou por melhorias na
iluminação pública junto a Prefeitura local, pois segundo ele, as famílias residentes no bairro
Centenário viviam temerariamente, em face dos elevados índices de ações criminosas praticadas
pelas chamadas “galeras” e por traficantes de drogas, onde praticam livremente não apenas a
venda de drogas, mas também atos de vandalismo e estupros.
O Vereador Massami (Manaus-AM), em seu blog pessoal, publicou matéria informando que a
iluminação pública precária contribui para os elevados índices de violência na comunidade de
Campo Dourado, Cidade Nova I, zona Norte de Manaus. Segundo ele, “além do lixo, a violência e a
iluminação pública precária geram preocupação. Durante a noite, as ruas ficam desertas, pois a
população tem medo dos criminosos” .
Com esses pequenos exemplos, verifica-se que a inexistência ou precariedade de políticas publica
voltada para a área de iluminação urbana, é responsável também por incrementos nos índices de
violência nas cidades. Há sim uma relação direta entre iluminação pública e quantidade de delitos
praticados em tais áreas.
Philip A. Gold e Charles L. Wright, em estudo intitulado PASSARELAS E SEGURANCA, defende a idéia
de que a qualidade da iluminação em passarelas afasta a ação de marginais e atrai os pedestres
para tais recursos, até mesmo porque o custo com a instalação dessa iluminação e insignificante
quando comparada ao custo da construção da própria passarela.
3. BECOS, VIELAS E FAVELAS DIFICULTANDO O ACESSO DO PODER PÚBLICO E FORTALECENDO O
PODER PARALELO
No bairro da Liberdade, na capital baiana, no local conhecido como Perovaz Velho, as vielas e becos
são construídos propositalmente com os vergalhões para o lado de fora do concreto. Para os
desconhecidos, e muitas vezes para a forca policial quando em diligência, tais armadilhas servem
para causar lesões, suspender ou dificultar as perseguições.
Porem, em face da desorganização na ocupação do solo urbano, becos e vielas são construídos aos
poucos, e vão tomando corpo ate se formarem novas favelas. E nessas condições, mesmo que o
Poder Publico queira, ficará difícil realizar determinadas melhorias em face da disposição das
construções irregulares, o que muitas vezes tem que gerar desapropriações para futuras demolições
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e construções de determinados aparatos públicos, como postos de saúde, escolas, creches, praças,
dentre outras.
Nesses espaços fisicamente desordenados, fica difícil o acesso de ambulâncias, viaturas, caminhões
de coleta de lixo, veículos de combate a incêndio; reduz assim o acesso dos agentes públicos nesses
espaços da cidade. E é essa verdade que faz com que esses locais passem a ser pontos de
comercialização e refinamento de drogas e esconderijos para marginais, dado a dificuldade de sua
localização. Como o Estado não consegue acesso nessas localidades, o poder paralelo se instala e
passa a ditar suas regras.
E naquele mesmo diapasão de entendimento, o Especialista em Direito Penal, Mario Bezerra da
Silva, em artigo intitulado Poder paralelo e comunidades, veiculado pela Revista Jus Vigilantibus,
citou que
"O sociocentrismo se materializa quando, a partir dos padrões de vida, valores e crenças de um
determinado grupo social, se estabelece um conjunto de comparações com outros, colocados, em
geral, em condições de inferioridade. Os discursos estabelecidos em relação aos espaços populares,
dentre ouros, seguem esse padrão. Por isso, a valorização das ausências é eixo dos olhares dirigidos
àquelas áreas urbanas: a favela é definida, de forma quase homogênica, por uma pretensa carência,
seja de serviços públicos e equipamentos urbanos, de leis, de beleza e no limite de noções básicas
de moral e de ética"
. Na episódica ocupação das favelas cariocas pelas forcas armadas, se verificou também essa
verdade, de que o poder paralelo se instala e age ao bel prazer. Imagens de dezenas de pessoas
correndo com armas de diversos calibres, em uma fuga desesperada do morro do alemão,
comprova que naqueles espaços urbanos irregulares e conturbados, o Estado dificilmente age e
controle, exceto em situações como aquela, que por sinal, não e rotineira.
4. A FALTA OU ABANDONO DE PRAÇAS PÚBLICAS IMPEDEM O LAZER E FOMENTAM A
CRIMINALIDADE
Importante mencionar o quanto previsto no Capítulo VI do seu Título VIII, da Constituição Federal
de 1988, quando trata do Meio Ambiente, que em seu art. 225 cita que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”.
Mas o que se vê nos dias atuais é o abandono da maioria das praças, que ao invés de fomentar o
lazer, a prática de esportes e outras atividades prazerosas (encontros religiosos, piqueniques, shows
musicais), estão servindo para “andantes”, “perambulantes”, “sem-tetos”, e “marginais” morarem
ou passarem parte do dia para realização de alguns comportamentos, seja lavar carros, cheirar cola
de sapateiro, dormir, aguardar caravanas de grupos religiosos que servem sopa ou mingau,
esconder produtos de furtos ou roubos. Restos de alimentos causam mal cheio, proliferam a
presença de ratos, tornando tais locais ainda mais inadequados para a presença de pessoas para as
boas práticas sociais.
Além do aspecto de impacto visual negativo que as praças abandonadas causam, fica evidenciado
que falta políticas públicas voltadas para o lazer e cultura, principalmente aquelas que estão
disponíveis ao público de menor condição econômica, fomenta o surgimento ou oxigenação de
comportamentos negativos, isso em face da presença de pessoas que necessitam de tais cenários
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para as praticas delituosas, relacionamento esse que é diretamente ligado ao tema cidade e
segurança.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com essas breves considerações, espera-se ter auxiliado na construção da idéia de que não se pode
relacionar índices de criminalidade apenas com o aporte ou não de recursos diretos da seara da
segurança pública, pois em que pese ser ela a demandada para gerir o tema, precisa que os
parceiros públicos, dentro de cada especificidade das suas respectivas pastas (educação, saúde,
saneamento, infraestrutura urbana), ofereçam e mantenham seus serviços com qualidade e
amplitude, contribuindo sistematicamente para a erradicação de locais urbanos sombrios,
impedindo a instalação e proliferação de grupos que vivam sob a doutrina da vida marginal,
consumando assim, como resultante, a redução dos índices de violência nas cidades.
REFERÊNCIAS
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fonte : FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA
ATIVIDADE POLICIAL MILITAR
Caro leitor, convido a todos a fazerem uma reflexão sobre uma profissão que todos conhecem, mas
às vezes, no cotidiano, passa despercebida suas peculiaridades, essência do seu mister. Refiro-me à
Atividade Policial Militar no Brasil, que tem como labor o Policiamento Ostensivo e a Preservação da
Ordem Pública, segundo o §5º, Art. 144 da Constituição Federal, ou seja, é uma missão de superherói, pois Ordem Pública de acordo com o magistério de Álvaro Lazzarini é composta pelas
seguintes categorias: Segurança Pública, Tranquilidade Pública e Salubridade Pública. Esse mesmo
“super-herói” tem sua carreira caracterizada por “atividade continuada e inteiramente devotada às
finalidades da Polícia Militar” (dedicação exclusiva), norma estatutária; não podendo acumular
nenhum outro cargo público e nem exercer atividades remuneradas na iniciativa privada, não pode
se sindicalizar, se filiar a partido político, dentre outros; tudo resultante de um ranço revanchista
dos novos donos do poder, pós-ditadura militar, que teve como objetivo isolar os “milicos” no
quartel, para evitar qualquer perspectiva de poder. Só se esqueceram de lembrar que a função
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policial é eminentemente civil, devendo ser desenvolvida no seio da sociedade, conforme o estudo
comparativo de David H. Bayley, in Padrões de Policiamento (2006). Já no aspecto prático, temos o
policial obrigado a agir, independente de estar ou não de serviço, pois sua ação se respalda em
razão de sua função policial, que para o PM é integral, porém quando ocorre erro, pois
independente da corrente filosófica, o erro é inerente à espécie humana, como pode, e vem
ocorrendo em outras profissões/funções: Ministros do STF, Procuradores da República, Senadores
da República, Deputados, Presidentes da República, Governadores de Estado, Prefeitos, e outros,
infelizmente eles também erram! não que a regra seja balizada pelo erro, mas para o PM, na vida
real, ele tem apenas algumas frações de segundo para decidir, sendo sua ação passível de erro, por
mais treinamento realizado, sempre há possibilidade de erro, tendo em vista as variáveis internas e
externas, que podem influenciar no desenrolar da ocorrência policial. Por exemplo, o Atirador de
Elite (Sniper) ao efetuar um disparo objetiva neutralizar o agressor e, com isso, salvar vidas, assim
como o cirurgião tenta salvar a todos os pacientes, mas infelizmente por motivos alheios a sua
vontade não é possível. Sendo mal sucedida a ação policial, aquele representante do Estado passa a
responder por sua ação como qualquer outro cidadão, o que numa análise superficial e apressada
sugeri igualdade/isonomia, porém, há de se considerar que a probabilidade para um policial militar
praticar um ato tipificado como crime é milhares de vezes maior, nessa perspectiva, a norma não
está dando tratamento isonômico entre cidadão, policial e marginais, pois trata diferentes de forma
igual, na melhor hermenêutica do inesquecível “Águia de Haia”. Para aprofundar a reflexão,
tomemos como exemplo os Estados Unidos da América, lá quando um policial é vítima de ação
criminosa, em razão do seu mister, a pena ao agressor é agravada, pois aquele Policial representa o
Estado e seus valores, assim, qualquer ofensa a integridade física ou moral do policial é um
atentado ao próprio Estado Democrático de Direito. Já o caso brasileiro é enigmático, pois o policial
se encontra em uma situação vulnerável em relação à violência criminal, não possuindo as mínimas
garantias constitucionais. Em contraponto, a Magistratura e o Ministério Público possuem garantias
constitucionais que asseguram sua independência e autonomia funcional para o pleno exercício de
suas competências legais, como a inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. Mas, fazendo
uma análise da história brasileira, da colonização portuguesa, passando pela escravidão, pela
formação do patronato colonial, da República, até culminar com uma Democracia, em migalhas à
moda brasileira, percebemos importantes traços culturais que persistem até a atualidade. Alguns
autores nos ajudam a entender a tessitura dessa complexa trama: Raimundo Faoro, Gilberto Freyre,
Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e Roberto Damatta, que tem reflexo
direto na gestão da Segurança Pública. Na realidade, observa-se que há um interesse que a força
policial continue sob a tutela da casta política, em que estes mantêm total controle através do
regramento de gratificações e um sistema de promoções predatório. Já ouvi várias vezes o adágio:
“cada sociedade tem a Polícia que merece”, desta forma, precisamos juntos construir as reformas
necessárias para Segurança Pública, pois o verdadeiro Poder emana do povo, não adianta apenas
maquiar a realidade, passar uma fina camada de cal na parede, pois isso não tem o condão de
alterar a realidade, precisamos de mudanças profundas no atual modelo carcomido pela
irracionalidade e egoísmo, que tem gerado muita frustração profissional e arruinado carreiras
promissoras, fator comprometedor da eficiência, eficácia e efetividade da Segurança Pública. O
homem deve ser base de qualquer transformação, a retórica não resolve problemas, não podemos
continuar enfrentando a violência criminal com a recorrente política de “mais do mesmo remédio
para doenças diferentes” (LUIZ EDUARDO SOARES). Mas, “tudo vale a pena se alma não é pequena”
(FERNANDO PESSOA), há uma luz no fim do túnel, em outra oportunidade trataremos de alguns
modelos exitosos na seara da Segurança Pública brasileira. Comece a pensar sobre sua
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SEGURANÇA!!! ___________ Reginaldo Canuto de Sousa - Mestre em Políticas Públicas (UFPI),
Oficial da PMPI (Capitão) e Professor Assistente II da UESPI.

FONTE : FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Ementa
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARMA
DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. 1. O crime de porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja,
consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e
a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o
objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz
social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes.
2. Recurso ao qual se nega provimento.
Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto da Relatora. 2ª
Turma, 25.06.2013.

Ementa
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL –
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto
do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque
expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostrase adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º,
inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A inexistência da prisão
automática presente o tipo penal imputado ao réu afasta a possibilidade de considerar
grave o episódio retratado na denúncia, não se podendo, a partir de tal óptica, aludir a
abalo à ordem pública e ao prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Prevalece,
na espécie, o princípio constitucional da não culpabilidade.
Decisão
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A Turma concedeu a ordem de habeas corpus, tornando definitiva a liminar, nos termos do voto do
Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 18.6.2013.

Ementa
Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DAS AGENTES.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. I – A aplicação do princípio da
insignificância exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais
sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II –
No caso sob exame, a conduta das pacientes não pode ser considerada minimamente
ofensiva, pois, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade, por serem
contumazes na prática incriminada, verifica-se que a segunda recorrente é reincidente.
III – Ademais, infere-se dos autos que as pacientes dão mostras de fazer das práticas
criminosas o seu modus vivendi: praticam furtos de coisas de pequeno valor com o
escopo de revender os produtos e obter ganhos. IV – Na espécie, a aplicação do
referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses pequenos
furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda
mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V – Recurso ordinário
desprovido.
Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Relator. 2ª
Turma, 06.08.2013.

Ementa
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RELATIVIZAÇÃO
DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. I. Homicídio culposo
na direção de veículo automotor, sem prestação de socorro à vitima. Conduta tipificada
no art. 302, parágrafo único, III, da Lei 9.503/97. II. Acusado que, citado por edital, não
comparece em Juízo nem indica advogado para apresentação de defesa preliminar.
Decreto de prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 366, parte final, do
Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal. III. Ilegalidade da
medida. Consoante o disposto no art. 313 do referido código, somente se admite a
imposição de prisão preventiva em face de imputação da prática de crimes dolosos. IV.
Hipótese em que, consoante jurisprudência iterativa da Corte, admite-se a relativização
do óbice previsto na Súmula 691/STF. V. Ordem de habeas corpus concedida, para
cassar a decisão mediante a qual foi decretada a prisão cautelar do paciente.
Decisão
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A Turma, por unanimidade, confirmou os termos da medida cautelar deferida e concedeu
definitivamente a ordem, para cassar a decisão mediante a qual foi determinada a prisão preventiva do
paciente, a quem é imputada a prática de crime culposo, nos termos
do voto do Relator. 2ª Turma, 06.08.2013.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI.
DETERMINAÇÃO DA LEI MAIS ADEQUADA. INSTÂNCIA DE ORIGEM. LEI N.
6.368/1976 OU LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI
PENAL MAIS BENÉFICA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE EXAME DA SITUAÇÃO
DO CORRÉU. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da integração de julgado que se
apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art.
619 do CPP).
2. Segundo entendimento pacífico deste Superior Tribunal, em razão
da vedação à combinação de leis, impõe-se às instâncias ordinárias
verificar, em cada caso concreto, a incidência da lei mais benéfica
- princípio da retroatividade da lei penal mais benigna - para a
parte ré (Lei n. 6.368/1967 ou Lei n. 11.343/2006) - EDcl no AgRg no
Ag n. 1.387.408/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 31/5/2013.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
infringentes, para determinar ao Juízo de primeiro grau que examine
qual a lei mais benéfica, no caso concreto, ao réu e, de ofício, ao
corréu: se a Lei n. 11.343/2006, com a redução prevista em seu art.
33, § 4º, caso os réus preencham os requisitos necessários para a
sua aplicação, ou se a Lei n. 6.368/1976; que, posteriormente,
verifique a possibilidade de substituição da pena imposta por
restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal; e,
ainda, que analise o preenchimento ou não dos requisitos necessários
à fixação de regime inicial mais brando (semiaberto ou aberto), nos
termos dispostos no voto.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
declaração com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Alderita
Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Maria Thereza
de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIAÇÃO DE NOVA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA COM JURISDIÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO
ONDE OCORREU O CRIME. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA

CEOSP – Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social

2
1

AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
PRECEDENTES.
1. À luz do disposto no art. 105, I, II e III, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não vêm
mais admitindo a utilização do habeas corpus como substituto de
recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo
da revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e
desvirtuar a essência desse instrumento constitucional.
2. Entretanto, esse entendimento deve ser mitigado, em situações
excepcionais, nas hipóteses em que se detectar flagrante
ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser eliminada,
situação ocorrente na espécie.
3. Aplica-se ao processo penal, de acordo com o art. 3º desse
diploma legal, o disposto no art. 87 do Código de Processo Civil,
segundo o qual se determina a competência no momento em que a ação é
proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de
direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão
judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da
hierarquia.
4. A criação de vara federal no local em que ocorrida a infração não
implica a incompetência superveniente do juízo a que, até então,
competia processar e julgar o processo.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
anular o processo desde o ato que determinou a remessa dos autos à
Subseção Judiciária de Guarulhos, devendo retornar os autos ao Juízo
originariamente competente, qual seja, o da 8ª Vara Federal Criminal
de São Paulo/SP.
Acórdão
cisão\~14~
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista antecipado
da Sra. Ministra Alderita Ramos de Oliveira, divergindo, não
conhecendo do pedido de habeas corpus, no que foi acompanhada pela
Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e o voto do Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator,
por unanimidade, não conhecer do pedido de habeas corpus. Mas,
verificado o empate na votação, prevalecendo a decisão mais
favorável ao réu, conceder a ordem de ofício para anular o processo
a partir da remessa dos autos ao Juízo da Subseção Judiciária de
Guarulhos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencidas,
nesse aspecto, as Sras. Ministras Alderita Ramos de Oliveira e Maria
Thereza de Assis Moura. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior,
Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE) e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Assusete Magalhães.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

HABEAS CORPUS. ARTS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. ARGUIDA
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPROCEDÊNCIA. TRANSCRIÇÃO
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INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES. DESNECESSIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA.
1. As interceptações telefônicas questionadas no presente writ
foram
realizadas a pedido do Ministério Público e autorizadas pelo Juízo
competente, em estrita observância à legislação de regência.
2. A monitoração dos terminais telefônicos por agentes da polícia
militar, os quais também elaboraram o relatório final dos trabalhos
investigativos, não constitui nulidade. Com efeito, já decidiu esta
Corte Superior de Justiça no sentido de que "[a] interpretação do
art. 6.º da Lei 9.296/96 não pode ser demasiadamente estrita, sob
pena de degenerar em ineficácia. Assim, a condução dos trabalhos de
interceptação telefônica por órgão da Secretaria de Segurança
Pública, no qual se encontram alocados policiais, civis e
militares,
não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva." (HC
57118/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de
19/10/2009.)
3. "O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal n.º 9.296, de 24 de
julho de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo
para fim ulterior, só é exigível, na formalização da prova de
interceptação telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que
seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice."
(STF, Inq 2.424/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de
25/03/2010). É completamente despicienda a degravação de todas as
conversas interceptadas, especialmente as que nada se referem aos
fatos. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar a
ordem. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Campos
Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) e Marilza Maynard
(Desembargadora convocada do TJ/SE) votaram com a Sra. Ministra
Relatora.

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA
QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS CONFIGURADA. INFLUÊNCIA
POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA DE UM DOS PACIENTES E DE SEUS
FAMILIARES SOBRE A POPULAÇÃO E AGENTES PÚBLICOS NA COMARCA DO FATO.
NECESSÁRIO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA
PREVISTA NO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INFORMAÇÕES DO
JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI: ESPECIAL IMPORTÂNCIA NA SOLUÇÃO
DO PROCESSO DE DESAFORAMENTO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS
PÁTRIOS. ORDEM DENEGADA.
1. Art. 427, do Código de Processo Penal: "[s]e o interesse da ordem
pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do
Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou
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mediante representação do juiz competente, poderá determinar o
desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde
não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas."
2. O desaforamento do julgamento perante o Tribunal do Júri não
viola o Princípio do Juiz Natural, nem configura tribunal de exceção
(ad hoc). Trata-se, tão somente, de garantia à isenção e
imparcialidade do julgamento. Poderá ser realizado sempre que houver
interesse da ordem pública, comprometimento da imparcialidade dos
jurados, dúvida sobre a segurança do réu ou atraso injustificável na
realização do julgamento popular.
3. Na hipótese, há fundadas suspeitas sobre imparcialidade dos
jurados, demonstrada pela forte influência política, social e
econômica que um dos Pacientes e sua família exercem sobre a
população e agentes públicos na região da cidade de Barbacena/MG,
conforme esclareceu a Juíza da comarca de origem.
4. Segundo jurisprudência dos Tribunais Pátrios, no julgamento do
incidente de desaforamento são "relevantes as informações prestadas
pelo juiz presidente do Tribunal do Júri" (STF, HC 93.939/MG, 1.ª
Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 06/02/2009).
5. Assim, evidenciada a possibilidade de que o convencimento dos
jurados não se formaria de modo livre e consciente, afastando-se a
lisura do veredicto a ser prolatado, é correta a determinação de
desaforamento relativamente à comarca do fato.
6. Ordem denegada.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar a
ordem. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi,
Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ) e Gilson
Dipp votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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EVENTOS

IV Congresso Brasileiro de Direito Processual


Fiesta Bahia Hotel - Avenida Antônio Carlos Magalhães



de 24/10/2013 até 26/10/2013

Apresentação
IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL As discussões sobre a efetividade processual
decorrem, em muitos momentos, do clamor da sociedade por uma resposta mais rápida aos seus conflitos
levados para apreciação e solução pelo Estado, através da jurisdição vigente. Na atualidade, essas
questões têm sido bastante debatidas entre os processualistas, por isso o IV Congresso Brasileiro de
Direito Processual abordará como tema “Democracia, Processo e Efetividade: os desafios para a
implementação do projeto constitucional”. O evento será realizado entre os dias 24 e 26 de outubro de
2013, no Hotel Fiesta Bahia, em Salvador – BA. Grandes nomes do cenário brasileiro do Direito estarão
presentes no encontro. Dentre os convidados estão: Alexandre Freitas Câmara (Membro do Instituto
Brasileiro de Direito Processual), Everaldo Gaspar Lopes (Professor da Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE), João Maurício Adeodato (Coordenador dos cursos de Direito da UNINASSAU –
Centro Universitário Maurício de Nassau), Lênio Streck (Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul),
Marcelo Ribeiro (Membro Efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual), Renato Rabbi-Baldi (Pósdoutor pela Universidade de Münster/ Alemanha e pelo Instituto Internacional de Direitos Humanos/
França) e Rui Cunha (Professor Visitante de Pós-graduação em Ciências Criminais e em História da
Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS). Outras informações: (81) 2121-5957.

Apoio:
Promoção | Realização:
Faculdade Maurício de Nassau
Ser Educaional
Apoio:
UNINASSAU
Editora Atlas
ABMES
OAB Bahia
Jus PODIVM | LFG
Faculdade 2 de Julho
UNIFACS
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PUBLICAÇÕES DOS LEITORES
INSTRUÇÕES: Espaço reservado para publicação de artigos, resenhas, etc. da área de
segurança pública e defesa social feitos pelos leitores do Boletim.

CEOSP – Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social

26

