
 

     Número 06/2016 Salvador, julho de 2016. 

 

 

EQUIPE TÉCNICA: 

Assessoria: Celso Fernandes Sant’Anna Júnior 

  Crisna Rodrigues Azevedo 

                             Louize Liliane Silva e Silva 

Secretaria: Janair de Azevedo Bispo 

EDITORIAL 

Prezados (as) Colegas: 

 

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

Informativo Criminal de 2016 (BIC nº 06/2016), 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 

 
 MP de São Paulo conhece projetos da Central de Inquéritos do MP baiano 
 Dois projetos do MP baiano são finalistas do Prêmio CNMP 
 Brumado tem primeiro caso de condenação por tentativa de feminicídio 
 Operação “Adsumus” aponta prejuízos de R$ 20 milhões aos cofres de Santo Amaro 
 Justiça decreta prisão preventiva do vice-prefeito de Santo Amaro 
 "Operação Vespúcio" cumpre 11 mandados de prisão em Santa Cruz Cabrália 
 Promotoria de justiça de jeremoabo realiza semana dedicada ao júri 
 MP lançará sistemas de apoio aos promotores de Justiça 
 MPs alertam população para riscos causados pelo descumprimento da legislação brasileira no uso 

da internet 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP 
 

 Publicadas no diário eletrônico recomendações e nota técnica aprovadas pelo plenário 
 CPE/CNMP divulga a lista dos finalistas do Prêmio CNMP 2016 
 Unidades do Ministério Público aderem ao projeto-piloto do Cadastro Nacional de Violência 

Doméstica 
 Aprovada nota técnica sobre audiências de custódia em casos de violência contra mulher 

 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ 

 
 Regras de Bangkok jogam luz nas mazelas de gênero do sistema penal, diz autora 
 Réu de alta periculosidade presta depoimento por videoconferência 
 Senado aprova em primeiro turno projeto que regulamenta audiências de custódia 
 Informações de vítimas vulneráveis deverão estar mais resguardadas 
 Salas especiais para ouvir crianças e adolescentes chegam a 23 tribunais 
 Tribunal aprimora sistema de envio de mandados no estado da Bahia 

 
CONGRESSO NACIONAL 

 
 Senado aumenta pena para furto de gado e venda irregular de carne  
 CCT aprova alertas contra crack em cartões telefônicos 
 Vanessa Grazziotin quer aprofundar discussão sobre legalização dos jogos de azar 
 Empresas de saneamento podem ter punição mais leve por crime ambiental 
 Alteração na Lei Maria da Penha permite medida urgente de proteção à mulher 
 Comissão aprova criação de banco de dados nacional sobre violência contra a mulher 
 Proposta altera legislação penal e obriga condenado a reparar dano 
 Ministério público poderá promover ação por lesão corporal leve contra menor 
 Proposta agrava penas para crimes cometidos dentro de transporte público 
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JURISPRUDÊNCIA 
 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 

 Afastada prisão preventiva decretada com base na gravidade genérica de crime 
 “Infração antecedente” à lavagem de dinheiro deve estar tipificada na época do fato criminoso 
 Decano cita "regras de bangkok" em despacho que pede comprovação de que presa é lactante 
 Marco Legal da Primeira Infância e prisão domiciliar 
 Saída temporária e decisão judicial 

 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 Denunciado por crime de injúria racial não consegue trancar ação no STJ 
 Adulteração de medidor de energia é furto mediante fraude, não estelionato 
 Contexto de evolução do crime deve ser considerado na análise de redução de pena 
 Tribunal avalia pagamento de débito tributário como causa de extinção da punição 

 
 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 

 CIBERBULLYING  
      Fabrício Rabelo Patury – Promotor de Justiça 
      Elizângela Nogueira Lopes – Coordenadora Administrativa 
 
 A INTERPELAÇÃO JUDICIAL E O ERRO DA MINISTRA ROSA WEBER 

 Rômulo de Andrade Moreira - Procurador de Justiça 
 
 

PEÇAS PROCESSUAIS 
 

 APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CASO "CRECHE - ESCOLA DO TIO JONAS" - 
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS - AGRAVANTE DE RELAÇÃO DOMÉSTICA DE HOSPITALIDADE -  DEVERES DE 
PROTEÇÃO COMO GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL AGREDIDO  
Mariana Pacheco de Figueiredo – Promotora de Justiça 
 

 DENÚNCIA - FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA  
      Aroldo Almeida Pereira  –  Promotor de Justiça 
 
 MEDIDA CAUTELAR - FACEBOOK - ENUNCIADO CONCRIM Nº 05 

      Fabrício Rabelo Patury  –  Promotor de Justiça 
 
 PARECER - HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA HONRA POR MEIO ELETRÔNICO – 

COMPETÊNCIA 
      Antonio Ferreira Leal Filho – Promotor de Justiça 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

MP DE SÃO PAULO CONHECE PROJETOS DA CENTRAL DE INQUÉRITOS DO MP 

BAIANO 

 

O Ministério Público do 

Estado da Bahia recebeu 

na manhã desta 

segunda-feira (4) a 

visita do promotor de 

Justiça de Santos (SP), 

Landolfo Andrade de 

Souza, e da diretora do 

setor de tecnologia e 

informação do MP de 

São Paulo, Clenize Jezler. 

Eles vierem conhecer a estrutura e a forma de funcionamento da Central de Inquéritos 

implantada na instituição baiana. A apresentação foi feita pelo coordenador do Centro de 

Apoio Operacional Criminal (Caocrim), promotor de Justiça Pedro Maia, e pelo 

coordenador do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos (Nucciber), promotor de 

Justiça Fabrício Patury. 

Durante a visita, um dos destaques foi a Central de Inquérito Online (Cion), que permite 

aos promotores de Justiça acessarem os inquéritos com visualização e peticionamento a 

qualquer momento e em qualquer plataforma, como tablet, notebook ou smartphones. O 

Mapa Criminal também foi uma das experiências apresentadas aos visitantes. Os dados 

compilados pela Central de Inquéritos são utilizados na formulação de políticas públicas, 

permitindo, por exemplo, um diagnóstico completo através de mapas de calor com 

mancha criminal por toda a cidade.  

NOTÍCIAS 
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Foi apresentado, ainda, pelo 

promotor de Justiça Antônio 

Villas Boas, da Coordenadoria 

de Segurança Institucional e 

Inteligência (CSI), o Núcleo de 

Georreferenciamento (Nugeo), 

ferramenta que permite apoio 

técnico por meio de análises 

espaciais, interpretação e 

produção de mapas e 

documentação técnico-científica, com base em informações geográficas.       

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

DOIS PROJETOS DO MP BAIANO SÃO FINALISTAS DO PRÊMIO CNMP 

 

Dois projetos do Ministério Público estadual são finalistas do na edição 2016 do Prêmio do 

Conselho Nacional do Ministério Pùblico (CNMP). O ‘Eco Kids/Eco Teens’, que trabalha a 

conscientização e educação ambiental, é finalista na categoria ‘Defesa dos direitos 

fundamentais’, enquanto que o ‘Nucciber – Estruturando o combate aos crimes 

cibernéticos’ concorre na categoria ‘Redução da criminalidade’. Em cada categoria, há três 

projetos na disputa pelo primeiro lugar. O resultado foi divulgado ontem, dia 4, e os 

vencedores serão conhecidos no dia 21 de setembro, durante a solenidade de abertura do 

7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. Quarenta e cinco projetos 

concorreram nesta etapa final. Agora, os 27 projetos finalistas concorrem em nove 

categorias: Defesa dos direitos fundamentais; Transformação social; Indução de políticas 

públicas; Redução da criminalidade; Redução da corrupção; Unidade e eficiência da 

atuação institucional e operacional; Comunicação e relacionamento; Profissionalização da 

gestão; e Tecnologia da informação. O Prêmio CNMP foi criado para dar visibilidade aos 

programas e projetos do Ministério Público brasileiro que mais se destacaram na 

concretização dos objetivos do Planejamento Estratégico Nacional do MP. 

 

 

http://www.mpba.mp.br/noticia/33471
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Saiba mais sobre os projetos: 

 

Nucciber: o projeto visa desenvolver atividades de capacitação, 

orientação e conscientização dos usuários de internet em escolas, 

órgãos públicos em instituições privadas, com prioridade estratégica 

no trabalho de prevenção, além de realizar a capacitação de membros 

e servidores do MP. É desenvolvido pelo Núcleo de Combate aos 

Crimes Cibernéticos (Nucciber), criado em 2011, e coordenado pelo 

promotor de Justiça Fabrício Patury. 

 

Eco Kids/Eco Teens: trata-se de um projeto de criação e circulação de 

um jornal trimestral sobre meio ambiente, voltado e preparado por 

alunos das escolas de ensino fundamental, públicas e privadas, 

custeado por infratores ambientais em cumprimento de pena 

alternativa. O Eco Kids é voltado para crianças de até doze anos, 

matriculados no Fundamental I, e o Eco Teens para adolescentes do 

Fundamental II. O objetivo é promover a educação e conscientização 

ambiental, tornando os jovens atores sociais de defesa do meio 

ambiente. É coordenado pela promotora de Justiça Karina Cherubini. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

BRUMADO TEM PRIMEIRO CASO DE CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE 

FEMINICÍDIO 

 

Pedro Carlos Oliveira Sampaio foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão pela 

tentativa de feminicídio contra Catiana Ferreira Lopes. A condenação é a primeira, em 

Brumado, após a entrada em vigor da lei que qualifica o homicídio contra a mulher. O júri 

foi realizado no dia 5 deste mês e a tese foi defendida pelo promotor de Justiça Ruano 

Fernando da Silva Leite, sendo a pena estabelecida pelo juiz Genivaldo Alves Guimarães, 

após a condenação pelos jurados. Segundo o promotor de Justiça, o tribunal do júri 

http://www.mpba.mp.br/noticia/33480
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reconheceu que o crime foi cometido contra a mulher "por razões da condição do sexo 

feminino, tendo em vista que houve violência doméstica e familiar e menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher da vítima". 

O crime aconteceu na rua Celestino dos Santos, no bairro de Olhos D'Água, em Brumado, 

no dia 22 de novembro de 2015. Catiana estava em casa sozinha, quando, por volta de 

1h30, Pedro invadiu a residência, tendo sido visto e reconhecido por testemunhas 

enquanto pulava a janela. A vítima, que também reconheceu Pedro, foi atacada de surpresa 

e não teve condições de se defender, o que qualificou o crime. Motivado por ciúme, Pedro 

deu várias facadas em Catiana, que não morreu “por motivos alheios à vontade do 

condenado”, conforme sustentou o MP. Segundo o promotor de Justiça Ruano Fernando, o 

condenado já havia agredido e ameaçado de morte outra mulher, no município de Urandi, 

quando foi decretada uma medida protetiva contra ele. A violação da medida fez com que 

ele fosse preso em Licínio de Almeida, de onde fugiu, sendo capturado novamente, desta 

vez pelo crime contra Catiana, ficando preso preventivamente. Condenado agora, ele 

continuará preso cumprindo a pena e não poderá recorrer em liberdade. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

OPERAÇÃO “ADSUMUS” APONTA PREJUÍZOS DE R$ 20 MILHÕES AOS COFRES 

DE SANTO AMARO 

 

O vice-prefeito de Santo 

Amaro, Leonardo Pacheco, o 

secretário de Obras do 

município, Luís Eduardo 

Pacheco, o funcionário da 

pasta, Diego Sales, e os 

empresários Roberto 

Santana e Paulo Vasconcelos 

foram presos na manhã de 

hoje, 14, durante a “Operação Adsumus”, deflagrada pelo Ministério Público estadual nos 

municípios de Santo Amaro, Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador. Também foram 

cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sendo apreendidos documentos e 

http://www.mpba.mp.br/noticia/33526
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aparelhos eletrônicos, como telefones celulares e computadores. Eles estão sendo 

acusados por crimes de fraude em licitações, peculato, lavagem de dinheiro e associação 

criminosa na montagem e execução de um esquema fraudulento que teria causado um 

prejuízo de aproximadamente R$ 20 milhões para os cofres públicos municipais. A fraude 

consistia no favorecimento de um grupo específico de empresas para a compra de 

materiais e locação de máquinas, a serem utilizadas na realização de obras prorrogadas 

indefinidamente sem justificativas plausíveis. 

Os resultados da operação 

foram apresentados à 

imprensa nesta tarde pelos 

promotores de Justiça 

Luciano Taques Guignone, 

coordenador do Grupo de 

Atuação Especial de Combate 

às Organizações Criminosas 

(Gaeco); João Paulo Schoucair 

e Aroldo Pereira, da comarca 

de Santo Amaro, e pelo diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime 

Organizado (Draco), delegado Jorge Figueiredo. Segundo os promotores, as investigações 

apontam, inicialmente, para a existência de quatro empresas pertencentes a um mesmo 

grupo, que, com aval e a cumplicidade dos agentes públicos, participavam de processos 

licitatórios de obras públicas com resultados predefinidos em benefício deles. 

A operação identificou 20 contratos, firmados entre 2011 e 2015, que se referem desde 

reformas de escolas à construção de creches. Foi constatado um total de 18 obras 

inacabadas, cujos valores contratados estavam incompatíveis com o estágio e a dimensão 

do empreendimento. A investigação teve início em Santo Amaro a partir de visitas in loco, 

previstas pelo programa “Saúde + Educação – Transformando o Novo Milênio”, realizadas 

nas unidades de ensino pelos promotores de Justiça João Paulo Schoucair e Aroldo Pereira. 

Eles informaram que se trata da primeira etapa da operação e as investigações continuam. 

A “Adsumus” envolveu um total de 20 promotores de Justiça, 30 policiais, oito delegados, 

42 investigadores e 15 viaturas. A operação foi articulada pelos promotores de Justiça da 

comarca de Santo Amaro, por membros do Gaeco, promotores de Justiça designados e por 

integrantes da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI). E contou 

com o apoio da Polícia Civil, por meio do Draco e do Centro de Operações Especiais (COE). 

Fonte: Imprensa MPBA 

http://www.mpba.mp.br/noticia/33580
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JUSTIÇA DECRETA PRISÃO PREVENTIVA DO VICE-PREFEITO DE SANTO 

AMARO 

 

O vice-prefeito de Santo Amaro, Leonardo Pacheco, o secretário de Obras do Município, 

Luís Eduardo Pacheco, e o funcionário da pasta, Diego Sales, tiveram prisões preventivas 

decretadas pela Justiça. Também foi prorrogada a prisão temporária do empresário 

Roberto Santana e decretada a prisão temporária do empresário Luis Claudio Sampaio 

Lobo. As prisões foram requeridas à Justiça em prosseguimento às ações da ‘Operação 

Adsumus’, realizada nos municípios de Santo Amaro, Lauro de Freitas, Camaçari e 

Salvador. 

Eles estão sendo acusados por crimes de fraude em licitações, peculato, lavagem de 

dinheiro e associação criminosa na montagem e execução de um esquema fraudulento que 

teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 20 milhões para os cofres públicos 

municipais. A fraude consistia no favorecimento de um grupo específico de empresas para 

a compra de materiais e locação de máquinas, a serem utilizadas na realização de obras 

prorrogadas indefinidamente sem justificativas plausíveis. A operação identificou 20 

contratos, firmados entre 2011 e 2015, que se referem desde reformas de escolas à 

construção de creches. Foi constatado um total de 18 obras inacabadas, cujos valores 

contratados estavam incompatíveis com o estágio e a dimensão dos empreendimentos. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/noticia/33636
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"OPERAÇÃO VESPÚCIO" CUMPRE 11 MANDADOS DE PRISÃO EM SANTA CRUZ 

CABRÁLIA 

 

A ‘Operação Vespúcio’, deflagrada pelo Ministério Público estadual no Município de Santa 

Cruz Cabrália, resultou no cumprimento de 11 mandados de prisão na última sexta-feira, 

dia 15. O objetivo foi identificar, qualificar e oferecer subsídios para efetuar a prisão de 

pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, roubos e homicídios na região. Também foram 

apreendidos aparelhos celulares, chips, drogas, balança de precisão, armas, munições, 

máquinas fotográficas e anotações referentes ao tráfico de entorpecentes. A operação foi 

realizada pelo MP, por meio dos promotores de Justiça Wallace Carvalho Mesquita de 

Barros e João Paulo de Carvalho da Costa, com o apoio do setor de inteligência do 8º 

Batalhão da Polícia Militar. Dos 11 mandados de prisão, cinco foram cumpridos contra 

pessoas que já se encontravam presas, sendo quatro no presídio de Eunápolis e um em 

Teixeira de Freitas. O cumprimento dos mandados ficou a cargo da Companhia 

Independente de Policiamento Especializado (Cipe Mata Atlântica), agentes do sistema 

prisional de Teixeira de Freitas e Eunápolis e 8º Batalhão da Polícia Militar.   

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEREMOABO REALIZA SEMANA DEDICADA AO 

JÚRI 

 

A Promotoria de Justiça de Jeremoabo, em parceria com a Vara Crime da comarca, está 

promovendo até a próxima sexta-feira, dia 29, uma semana de sessões de julgamento do 

tribunal do júri com o objetivo de concluir casos de crimes contra a vida. O promotor de 

Justiça Carlos Augusto Machado de Brito e o juiz da Vara Crime, Euclides dos Santos 

Ribeiro Arruda, afirmaram que pretendem repetir a Semana do Júri em outras cidades na 

região. Durante a semana serão realizados cinco júris. Segundo o promotor de Justiça, a 

ação serve para aproximar a comunidade dos órgãos que integram o Sistema de Justiça, 

esclarecendo as competências de cada um.   

 

Fonte: Imprensa MPBA 

http://www.mpba.mp.br/noticia/33594
http://www.mpba.mp.br/noticia/33741
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MP LANÇARÁ SISTEMAS DE APOIO AOS PROMOTORES DE JUSTIÇA 

 

Dois sistemas de apoio 

às atividades 

desenvolvidas pelos 

promotores de Justiça 

serão lançados pelo 

Ministério Público 

estadual no início do 

próximo mês de 

agosto. Ontem, dia 26, 

a formatação final foi 

apresentada à 

procuradora-geral de 

Justiça Ediene Lousado pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI). 

Os sistemas, explicou o promotor de Justiça que coordena a CSI, Antônio Villas Boas, têm 

como finalidade disponibilizar apoio informacional às ações e atividades dos órgãos de 

execução do MP.   

Um deles é o 'Pesquisa Online', que permitirá acesso à base de dados da CSI para pesquisas 

relativas a pessoas físicas e seus endereços por meio da convergência e da sincronicidade 

das bases de dados da própria CSI e de órgãos conveniados. O outro é o 'Pesquisa 

Eleitoral', que disponibilizará extratos de pesquisa com informações sobre processos e 

procedimentos, com diversos estágios de tramitação, relativos aos candidatos a cargos 

eletivos nas eleições municipais de 2016, contribuindo na atuação do promotor eleitoral 

desde a fase de impugnação do registro de candidatura, e isso em tempo real e por meio de 

qualquer dispositivo informático (CPU, tablete, notebook, smartphone) ao acessar o portal 

CSI. 

“Teremos duas importantes ferramentas disponíveis para auxiliar as atividades dos 

promotores de execução”, registrou Ediene Lousado, destacando que a implantação dos 

sistemas otimizará a atuação. Os promotores de Justiça que coordenam o Centro de Apoio 

Operacional Criminal (Caocrim), Pedro Maia; o Grupo de Atuação Especial para o Controle 

Externo da Atividade Policial (Gacep), Isabel Adelaide; e o Núcleo de Combate aos Crimes 
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Cibernéticos (Nucciber), Fabrício Patury; e servidores da CSI também participaram da 

reunião.  

De acordo com Villas Boas, o acesso a informações de pessoas físicas por meio do 

'Pesquisa Online' é apenas uma primeira etapa. “Vamos trabalhar para que os colegas 

possam também pesquisar dados de pessoas jurídicas, veículos, imóveis, telefones, armas, 

bem como de vínculos empregatícios, familiares, pessoais e comerciais”, ressaltou ele, 

explicando que, durante uma audiência, será possível o promotor pesquisar informações 

na página eletrônica da CSI de forma rápida e, ali mesmo, solicitar impressão ou anexar ao 

processo eletrônico. Já o 'Pesquisa Eleitoral' traz ainda como vantagens a possibilidade de 

acesso a elementos de processos relativos aos candidatos em tramitação no Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), Tribunais de Justiça e de Contas, no próprio MP, dentre outros. 

Também, como mais um suporte estratégico de conhecimento, estarão disponíveis mapas 

temáticos e informações georreferenciadas sobre as zonas e o seu eleitorado, partidos 

políticos e municípios que tiveram as suas contas rejeitadas pelo TCM nos últimos três 

anos. 

 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/comunicacao/noticias/883-mp-lancara-sistemas-de-apoio-aos-promotores-de-justica
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MPS ALERTAM POPULAÇÃO PARA RISCOS CAUSADOS PELO 

DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NO USO DA INTERNET 

 

 

O Ministério Público brasileiro e o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) acabam de divulgar uma nota técnica 

para alertar a sociedade quanto ao uso da internet para a prática de crimes. Os órgãos 

chamam a atenção para os prejuízos causados a investigações de crimes praticados por 

meio da internet e para a necessidade de que os provedores e aplicativos cooperem com as 

autoridades responsáveis por combater os ilícitos. Segundo a nota, as empresas 

estrangeiras que prestam serviços no Brasil vêm ignorando a legislação brasileira, o que 
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inviabiliza muitas investigações ainda em seu início e resulta em riscos como tráfico de 

drogas, pornografia infantil, crimes de ódio e até mesmo terrorismo na rede. 

Negociação 

Os MPs destacam que têm buscado a negociação com as empresas de aplicativos à 

internet, como o Facebook e o WhatsApp, com o objetivo de garantir a proteção da 

sociedade quando as ferramentas são usadas como instrumentos para práticas criminosas. 

No entanto, as empresas se negam a cumprir e adequar a questão do acesso aos dados, 

mesmo com ordem judicial, utilizando principalmente o argumento de que não se 

submetem às leis brasileiras.“Não se trata de ofensa ao direito de acesso à internet ou à 

garantia de liberdade de expressão aos cidadãos, mas, pelo contrário, de regulamentação 

que confere especial proteção aos usuários de internet, considerando o risco peculiar a 

que estes se sujeitam ao participarem da rede”, esclarece a nota. 

O bloqueio judicial temporário é a última medida prevista na negociação com as empresas. 

Antes, conforme previsto no Marco Civil da Internet, o Ministério Público faz uma 

advertência na tentativa de obter os dados necessários para investigação. Se não houver 

acordo, é aplicada multa. Se o valor da multa for acumulado e a empresa ainda assim não 

colaborar, pede-se o bloqueio das contas para pagar as multas. Se nada disso resolver, a 

Justiça decide sobre a suspensão temporária do serviço. 

Segundo a nota, deve haver proporcionalidade entre a política de segurança dos 

aplicativos e, ao mesmo tempo, cooperação para obtenção de provas com as autoridades 

competentes. “Somente uma sociedade informada e ciente da real situação pode ter 

consciência quanto a consequências e riscos do uso destas aplicações, bem como colaborar 

no debate, visando encontrar o devido equilíbrio entre a privacidade, a liberdade de 

expressão e o direito de proteção de seus bens jurídicos tutelados por atuação do 

poder/dever do Estado”, concluem os Ministérios Públicos. 

Legislação 

A nota técnica informa que, de acordo com o Marco Civil da Internet - promulgado em 

2014 após ampla participação da sociedade civil -, empresas que prestem serviços no 

Brasil devem observar a legislação brasileira quanto aos dados coletados, armazenados, 

guardados ou tratados. Essa norma abrange os registros, os dados pessoais e o conteúdo 

daquela comunicação, por um período de seis meses. Em 2016, o Decreto 8.771 

estabeleceu que as obrigações a essas empresas estrangeiras que prestam os serviços a 
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brasileiros também se referem à transmissão dos dados às autoridades, sem a necessidade 

de pedido de cooperação internacional. Com essa determinação, o Ministério Público deve 

ter acesso aos dados, por meio de uma ordem judicial, sempre que necessário para apurar 

supostos ilícitos que venham sendo praticados naquele ambiente virtual. 

Leia a íntegra da nota 

Fonte: Imprensa MPBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/sites/default/files/cecom/FOTOS_NOTICIAS/2016/nota_tecnica_sobre_crimes_ciberneticos.pdf
http://www.mpba.mp.br/noticia/33753
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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP 

 

PUBLICADAS NO DIÁRIO ELETRÔNICO RECOMENDAÇÕES E NOTA TÉCNICA 

APROVADAS PELO PLENÁRIO 

 

Nesta quarta-feira, 6 de julho, foram 

publicadas no Diário Eletrônico do 

Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) as Recomendações nº 35 e 36 e a 

Nota Técnica nº 9. Todas foram aprovadas 

pelo Plenário no dia 14 de junho de 2016, 

durante a 2ª Sessão Extraordinária deste 

ano. 

A Recomendação nº 35 dispõe sobre orientações aos membros do Ministério Público, no 

cumprimento da Lei Federal nº 11.767, em relação aos pedidos de busca e apreensão em 

escritórios de advocacia e local de trabalho do advogado. 

A Recomendação nº 36 dispõe sobre recomendação acerca das cautelas que devem ter os 

membros do Ministério Público ao analisar a contratação direta de advogados ou 

escritórios de advocacia por ente público. 

Por sua vez, a Nota Técnica nº 9 posiciona o CNMP contra o Projeto de Lei (PL) nº 

3.722/2012, que dispõe sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento e estabelece o 

Estatuto de Controle de Armas de Fogo. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 

 

 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/atos-e-normas/norma/4175/
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/atos-e-normas/norma/4176/
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/atos-e-normas/norma/4174/
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9494-publicadas-no-diario-eletronico-recomendacoes-e-nota-tecnica-aprovadas-pelo-plenario
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CPE/CNMP DIVULGA A LISTA DOS FINALISTAS DO PRÊMIO CNMP 2016 

 

A Comissão de Planejamento Estratégico 

do Conselho Nacional do Ministério Público  

(CPE/CNMP) divulgou, nesta segunda-feira, 

4 de julho, os 27 projetos finalistas das 

nove categorias do Prêmio CNMP 2016. 

Em cada categoria, há três projetos na 

disputa pelo primeiro lugar. Os vencedores 

serão conhecidos em 21 de setembro, durante a solenidade de abertura do 7º Congresso 

Brasileiro de Gestão do Ministério Público. 

Clique aqui para ver os finalistas. 

O Prêmio CNMP 

O Prêmio CNMP foi criado para dar visibilidade aos programas e projetos do Ministério 

Público brasileiro que mais se destacaram na concretização dos objetivos do Planejamento 

Estratégico Nacional do MP. 

As nove categorias nas quais os projetos concorrem são as seguintes: Defesa dos Direitos 

Fundamentais, Transformação Social, Indução de Políticas Públicas, Redução da 

Criminalidade, Redução da Corrupção, Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e 

Operacional, Comunicação e Relacionamento, Profissionalização da Gestão e Tecnologia da 

Informação. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 

 

 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Pr%C3%AAmioCNMP2016_Planilha_de_Vota%C3%A7%C3%A3o_-_Resultado_1.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9493-cpe-cnmp-divulga-a-lista-dos-finalistas-do-premio-cnmp-2016
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UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ADEREM AO PROJETO-PILOTO DO 

CADASTRO NACIONAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

O Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios e os Ministérios Públicos dos 

Estados da Bahia, do Mato Grosso do Sul, do 

Pará, do Paraná, do Piauí, de São Paulo e do 

Tocantins aderiram ao projeto-piloto do 

Cadastro Nacional de Violência Doméstica, 

cuja apresentação do sistema ocorreu na 

última quinta-feira, 7 de julho, na sede do 

Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília. 

O sistema foi apresentado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do CNMP durante 

reunião do Grupo de Trabalho do Cadastro Nacional de Violência Doméstica, vinculado à 

Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp). 

Durante o encontro, convocado pelo coordenador da Enasp e conselheiro do CNMP, Esdras 

Dantas de Souza, foram apresentados, entre outros assuntos, os formulários de pesquisa e 

as formas de cadastramento. Na oportunidade, membros dos MPs fizeram diversas 

sugestões de informações que devem constar no sistema. 

Resolução do CNMP 

O Cadastro Nacional de Violência Doméstica foi instituído pela Resolução CNMP nº 

135/2016, cuja proposta foi iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. 

A resolução dá concretude ao disposto no artigo 26, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, que 

estabelece competência ao Ministério Público para cadastrar os casos de violência 

doméstica e familiar 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/images/Normas/Resolucoes/resolucao-135-violencia-domestica-de-26-janeiro-2016-assinatura.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/Normas/Resolucoes/resolucao-135-violencia-domestica-de-26-janeiro-2016-assinatura.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9510-unidades-do-ministerio-publico-aderem-ao-projeto-piloto-do-cadastro-nacional-de-violencia-domestica


 

 

          19 
 

APROVADA NOTA TÉCNICA SOBRE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA EM CASOS DE 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) aprovou, 

durante a 14ª Sessão Ordinária de 2016, 

realizada nesta quarta-feira, 27 de julho, 

nota técnica acerca de audiências de 

custódia em caso de violência doméstica. 

O documento recomenda que haja uma 

articulação entre Ministério Público e 

Poder Judiciário, para que as audiências de custódia em casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher sejam realizadas, no prazo de 24 horas, pelo Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, quando estruturado juízo especializado nos termos 

do art. 14 da Lei 11.340/06, ou, ainda, por qualquer juízo criminal, nas hipóteses do art. 33 

da Lei Maria da Penha. Recomenda-se, ainda, que os promotores de Justiça sejam 

especializados em relação ao tema, assim como a equipe de assessoramento. 

O conselheiro Fábio George Cruz da Nóbrega, que preside a Comissão de Defesa dos 

Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público (CDDF/CNMP), 

apresentou a proposta de nota técnica no dia 21 de junho, durante a 12ª Sessão Ordinária 

do Plenário. Já o conselheiro Leonardo de Carvalho relatou a proposta. 

O que motivou a apresentação da proposta foi o fato de a CDDF/CNMP ter recebido 

demandas de orientação quanto à atuação do Ministério Público na audiência de custódia 

em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Comissão foi informada de 

que, em diversos estados da República, estaria havendo liberação de agressores de 

mulheres sem que estivessem sendo asseguradas às vítimas as medidas protetivas 

dispostas na Lei Maria da Penha, entre outras violações de normas previstas na referida 

lei. 

 

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/9544-aprovada-nota-tecnica-sobre-audiencias-de-custodia-em-casos-de-violencia-contra-mulher
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

REGRAS DE BANGKOK JOGAM LUZ NAS MAZELAS DE GÊNERO DO SISTEMA 

PENAL, DIZ AUTORA 

 

 

 

Publicada pela atual gestão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a versão oficial em 

português das Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas 

não privativas de liberdade para mulheres infratoras, conhecidas como Regras de 

Bangkok, é o primeiro passo para auxiliar o Estado brasileiro a solucionar as dificuldades 

de gênero no sistema carcerário. A opinião é da jornalista Nana Queiroz, que percorreu 

dez presídios femininos brasileiros ao longo de quatro anos e relatou o cotidiano dessas 

mulheres no livro “Presos que Menstruam”, lançado em 2015.  

Segundo a jornalista, as mulheres encarceradas sofrem dupla negligência, pois, além de 

pertencerem ao grupo já marginalizado dos presidiários, muitas vezes são tratadas como 

homens e deixam de ter acesso a itens básicos de saúde, como absorventes ou exames 

ginecológicos. A autora relata que a situação é ainda mais grave quando as presas são 

mães e ficam encarceradas junto com os filhos ou possuem dependentes fora da prisão, 
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pois mesmo inocentes, esses filhos acabam sofrendo as mesmas dificuldades vividas por 

um detento.  

Além das estatísticas que apontam crescimento da população carcerária feminina em 

567% nos últimos 15 anos, chegando a mais de 37 mil presas em 2014, o relato da 

jornalista confirma a necessidade de o CNJ continuar dedicando atenção ao tema. Além da 

tradução das Regras de Bangkok, o CNJ trabalha atualmente em uma resolução que 

pretende estabelecer princípios e diretrizes para o acompanhamento das mulheres e 

gestantes presas, bem como seus filhos, com objetivo de dar mais estrutura a essas 

crianças e impedir que elas eventualmente optem pelo caminho da criminalidade no 

futuro. 

Na entrevista abaixo, a jornalista fala sobre os problemas do encarceramento feminino no 

Brasil e da importância da publicação das Regras de Bangkok em português para auxiliar a 

mudar esse cenário. 

CNJ: Qual situação do sistema prisional feminino você encontrou durante suas 

visitas? 

Nana Queiroz: As condições que encontrei eram as piores possíveis, nunca visitei um 

presídio feminino em condições ideais no Brasil, todos sofriam de infiltração e bolor. 

Houve um caso no Norte do país onde encontrei uma mulher que sofreu aborto 

espontâneo e não passou por curetagem, ela estava com febre e saía um liquido grosseiro, 

era uma situação de revirar o estômago. O exemplo mais emblemático foi a questão dos 

absorventes, que não eram distribuídos com suficiência nos presídios. Ouvi mulheres que 

usavam até miolo de pão, jornais e camisetas rasgadas, uma coisa subumana. Também 

existe a questão das crianças presas. Quando você não considera a especificidade de 

gênero, você não considera que mulheres engravidam e que precisam de pré-natal, de 

vitaminas, de exame de mama, de colo de útero. Você tem quase duas mil crianças 

dormindo em colchão mofado em chão de penitenciária, porque o Estado se recusa a ver 

que mulher tem filho e que essas crianças merecem um tratamento humano, afinal se tem 

alguém que é inocente preso no Brasil são essas crianças. Essa é a realidade mais cruel de 

todo esse sistema. 

Qual a importância de o CNJ ter lançado a tradução oficial das Regras de Bangkok 

dentro desse contexto? 

As Regras de Bangkok abordam muito bem a questão da maternidade de forma humana, 

para garantir que a criança tenha contato com a mãe não só porque é bom para a 

ressocialização da mãe, mas porque é bom para a psiquê da criança e para o 
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desenvolvimento dela. Se ela vai conviver com a mãe, ela precisa de um ambiente de 

estímulo educativo, tem de ter fim de semana com a família quando possível, tem de 

socializar com outras crianças, conviver com animais, ter banho de sol, cuidado médico, 

uma série de coisas que são abordadas nas Regras de Bangkok e são muito importantes 

para essas crianças. É por desconsiderar as especificidades de gênero que o Brasil comete 

as maiores violações de direitos humanos no sistema carcerário feminino do Brasil. 

Traduzir essas regras é democratizar o acesso à informação, pois a maioria das pessoas 

que trabalha no sistema carcerário, assim como a maioria da população brasileira, não lê 

inglês. É um passo que pode parecer pequeno, mas na realidade significa muito, porque 

você leva a sério e institucionaliza uma lei internacional da qual o Brasil é signatário e que 

deveria ser seguida dentro do país. 

Quais as soluções mais imediatas que poderiam ser adotadas de acordo com a 

realidade que você encontrou no sistema penal feminino? 

Quando as Regras de Bangkok foram feitas, ainda não havia certas tecnologias que hoje 

existem no Brasil, como a tornozeleira eletrônica, que poderiam ser usadas para que as 

mães e gestantes não fiquem na cadeia. O ideal seria adaptar a realidade da mãe à 

necessidade da criança, e não o contrário, principalmente no Brasil, onde o maior perfil de 

presas é de baixa periculosidade. Outra opção a ser pensada são os copinhos menstruais, 

uma tecnologia recente, que poderia resolver o fornecimento de absorventes. 

Como surgiu a ideia de investigar o universo carcerário feminino mais a fundo? 

Eu tive a ideia de fazer o livro porque conheci uma mulher que trabalhou anos no sistema 

carcerário feminino e que me contou muitas histórias, mas quando fui pesquisar mais 

detalhes era um completo silêncio, todos faziam de conta que essas mulheres não existiam. 

Passei quatro anos pesquisando, visitei dez presídios, fiz muitas visitas dentro e fora dos 

presídios, falei com especialistas, demorei mais um ano para escrever e revisar. A 

produção foi um processo muito dolorido, porque não vivenciei as mesmas coisas que 

essas mulheres, mas houve uma empatia muito grande, os dramas me doeram muito. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82802-regras-de-bangkok-jogam-luz-nas-mazelas-de-genero-do-sistema-penal-diz-autora
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RÉU DE ALTA PERICULOSIDADE PRESTA DEPOIMENTO POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

 

A 2ª Vara de Tóxicos da Comarca 

de Salvador realizará, na segunda-

feira (11/7), a partir das 8h, sua 

primeira audiência por 

videoconferência. A sessão será no 

auditório do Fórum Criminal de 

Salvador, no Bairro da Sussuarana. 

A videoconferência terá a 

participação de um dos réus, 

diretamente do Presídio Federal de 

Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde está custodiado. Ele vai 

responder, utilizando a nova tecnologia, às questões formuladas na audiência, em 

Salvador. 

O réu Adilson Souza Lima, conhecido como Roceirinho, estará ao vivo, com imagem e som 

diretos de Campo Grande. Já os outros 12 réus, no mesmo processo por tráfico, prestarão 

depoimentos de forma presencial. A diretora de secretaria da 2ª Vara de Tóxicos, Patrícia 

Reis, destaca a importância de a audiência ser realizada por videoconferência, já que 

Adilson Souza Lima é considerado um réu de alta periculosidade. 

O uso da tecnologia confere maior segurança e redução de custos para o Tribunal de 

Justiça, além de evitar riscos de fuga na condução do réu desde a unidade onde cumpre 

pena. No caso, Roceirinho não precisa vir do Mato Grosso do Sul para ser interrogado em 

Salvador. O réu Adilson é apontado como chefe da facção criminosa denominada Katiara, 

quadrilha ligada ao grupo PCC que atua no tráfico de drogas em Salvador, Maragojipe, 

Salinas da Margarida, Itaparica, Nazaré das Farinhas, Vera Cruz, Santo Antônio de Jesus e 

Santo Amaro da Purificação. 

No total, são 13 réus, denunciados por tráfico e associação ao tráfico. O processo está em 

fase de instrução e julgamento e teve origem em investigações do Departamento de 

Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil da Bahia, a partir da quebra de sigilo telefônico na 

Operação denominada “Israel”. 
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Excesso de prazo - Com o suporte técnico da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Modernização (Setim), a disseminação das audiências de réus por videoconferência é um 

dos objetivos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), como forma de aproveitar 

as vantagens oferecidas pelo uso da tecnologia. A comarca de São Desidério, no extremo 

oeste do estado, por exemplo, realizou uma videoconferência porque não havia defensor 

público. A saída encontrada pelo juiz Fabiano Soares, e pelo promotor de Justiça, Alex 

Neves, foi utilizar a nova tecnologia. Mesmo a 880 quilômetros de distância, o defensor 

público Maurício Sporito participou da audiência. 

Por conta da segurança e economia, a videoconferência pode ser utilizada, até mesmo, 

para o depoimento de presos que estão custodiados na mesma cidade onde fica a vara. De 

acordo com o corregedor-geral de Justiça, desembargador Osvaldo Bomfim, a ideia é 

ampliar o uso das audiências por videoconferência. A rapidez no andamento dos processos 

criminais vai evitar também a libertação de presos por excesso de prazo previsto em lei. 

Dificuldades - Outra comarca a utilizar o recurso foi a de Alagoinhas, a 110 quilômetros de 

Salvador. A 1ª Vara Criminal promoveu uma audiência, por vídeo, do réu Robson Lopes, 

conhecido por “Cavalo Seco”, custodiado no presídio de Serrinha. O uso da tecnologia 

facilitou o andamento do processo. A audiência foi realizada em Alagoinhas, com a 

presença de testemunhas, Ministério Público e advogado do réu. O juiz Fábio Falcão Santos 

já havia agendado a audiência por três vezes, mas sem sucesso, porque o preso está em 

Serrinha. 

A tecnologia foi utilizada para vencer as dificuldades estruturais e de locomoção dos 

presos. “A videoconferência encurtou distâncias e agilizou o processo”, disse o juiz titular 

da comarca, Fábio Falcão Santos, por ocasião da realização da audiência, em novembro do 

ano passado. 

Eletronicamente - A primeira videoconferência de um detento no sistema prisional baiano 

foi realizada no dia 10 de setembro de 2014, pela 1ª Vara Crime de Salvador, também no 

Fórum Criminal de Sussuarana, com base na Lei Federal 11.900. Conhecido por “Caolho”, o 

detento Antônio Marcelo dos Santos, que cumpre pena no Conjunto Penal de Serrinha, a 

173 quilômetros de Salvador, prestou depoimento eletronicamente, a distância, em sessão 

presidida pela juíza Eliene Oliveira. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/82784-reu-de-alta-periculosidade-presta-depoimento-por-videoconferencia
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SENADO APROVA EM PRIMEIRO TURNO PROJETO QUE REGULAMENTA 

AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 

 

 

 

O Plenário do Senado Federal aprovou nessa quarta-feira (14) projeto que regulamenta as 

audiências de custódia. O PLS 554/2011 altera o parágrafo 1º do artigo 306 do Código de 

Processo Penal, estabelecendo que, no prazo máximo de 24 horas, o preso em flagrante 

deverá ser conduzido à presença do juiz. A proposta também prevê que, após apresentado 

o auto de prisão, caso seja alegada violação a direitos fundamentais, cabe à autoridade 

policial providenciar as medidas necessárias para preservar a integridade do preso, bem 

como solicitar a apuração dos fatos e instaurar inquérito. O projeto de lei terá de ser 

apreciado ainda em turno suplementar, o que, segundo acordo entre as lideranças, deverá 

ocorrer em agosto, após o recesso parlamentar. 

As alterações previstas na proposta legislativa seguem as linhas adotadas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) no "Projeto Audiência de Custódia", implantado de forma piloto 

em São Paulo em fevereiro de 2015 por iniciativa do presidente do Conselho e do Supremo 

Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Principal política criminal da atual 

gestão do CNJ, o Conselho regulamentou o funcionamento das audiências de custódia em 

todo o país, em dezembro do ano passado, por meio da Resolução 213/2015. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/12/48d1666d3cfc32e3449857c6f0a0b312.pdf
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Na sessão do Senado Federal, o autor do PL 554/2011, senador Antônio Carlos Valadares 

(PSB-SE), destacou o papel pioneiro do CNJ, ressaltando que, sob o comando do órgão, já 

foram realizadas 93 mil audiências de custódia em todo o país, e 45 mil pessoas foram 

colocadas em liberdade provisória pelo juiz. “O Judiciário interpretou primeiro que nós a 

realidade do Brasil e introduziu a audiência de custódia por meio de resolução”, afirmou. 

O relator da matéria, senador João Capiberibe (PSB-AP), disse que o projeto de lei visa a 

preservar a integridade física e psíquica da pessoa presa e prevenir atos de tortura. 

“Estamos ampliando os direitos individuais dos cidadãos e cidadãs, e isso é um avanço 

fantástico que só a democracia pode permitir”, destacou. 

Projeto Audiência de Custódia - Lançadas em fevereiro de 2015 pelo CNJ, o projeto 

Audiência de Custódia consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos 

casos de prisões em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado 

pelo juiz, em uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério 

Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso. A implementação das audiências 

de custódia está prevista em pactos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, conhecida como Pacto de San Jose.  

A audiência de custódia tem por objetivo assegurar o respeito aos direitos fundamentais 

da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da 

prisão antecipada pelas agências de segurança pública do estado. Acompanhado de seu 

advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um juiz, 

que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão da prisão em flagrante 

em prisão preventiva. O juiz também avaliará se a prisão preventiva pode ser substituída 

por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, 

medidas cautelares como monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 

Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-

tratos ou abuso policial durante a execução do ato de prisão. 

Acompanhamento -  A  metodologia das audiências de custódia também prevê parcerias 

com o Poder Executivo para o acompanhamento das pessoas colocadas em liberdade, por 

meio das Centrais Integradas de Alternativas Penais e das Centrais de Monitoração 

Eletrônica, previstas na Resolução 213/2015. Até junho deste ano, as audiências de 

custódia resultaram em quase 11 mil encaminhamentos sociais ou assistenciais (11,51% 

dos casos) com destaque para o Espírito Santo, que respondeu sozinho por um quarto dos 

registros (2,8 mil). As audiências de custódia também se mostraram importante 
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ferramenta na detecção de possíveis casos de violência ou abusos cometidos no ato de 

prisão, com mais de 5 mil registros até o momento (5,32% do total).  

Economia - Com a adoção das audiências de custódia em todos os estados brasileiros e na 

Justiça Federal, desde fevereiro de 2015, os país já economizou R$ 4 bilhões, levando em 

conta as mais de 45 mil pessoas que não foram indevidamente recolhidas à prisão e os 68 

presídios que deixaram de ser construídos para abrigar a população carcerária que vinha 

crescendo de forma exponencial. A expectativa é que a economia anual chegue a R$13,9 

bilhões. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

INFORMAÇÕES DE VÍTIMAS VULNERÁVEIS DEVERÃO ESTAR MAIS 

RESGUARDADAS 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

aprovou, por unanimidade, na 16ª 

sessão do Plenário Virtual, 

recomendação aos tribunais para que 

adotem maior rigor quanto à forma 

como são geradas, armazenadas e 

disponibilizadas informações judiciais 

de caráter sigiloso, sobretudo quando 

envolvem vítimas de crimes praticados 

contra a dignidade sexual. De acordo com o texto aprovado, os nomes das vítimas 

constantes nos bancos de dados dos tribunais do país deverão se limitar à indicação das 

iniciais dos nomes e sobrenomes de família, principalmente quando se tratarem de crimes 

sexuais praticados contra vulnerável, como crianças, adolescentes e mulheres. 

O ato normativo foi elaborado pela Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania 

do CNJ, a partir de uma denúncia ao Ministério Público Federal, quando foram constatadas 

divulgações indevidas de informações sigilosas na internet, decorrentes de procedimentos 

adotados por tribunais do país. De acordo com o conselheiro Emmanoel Campelo, 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82828-senado-aprova-em-primeiro-turno-projeto-que-regulamenta-audiencias-de-custodia
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presidente da Comissão e relator do documento, a decisão visa a preservar a identificação 

das vítimas e contribuirá para o aumento de denúncias relativas a crimes de natureza 

sexual, uma vez que as vítimas se sentirão menos expostas. 

“Será uma padronização de rotinas, que deverá ser observada para preservar a dignidade 

e a inviolabilidade das vítimas, principalmente crianças, jovens e mulheres, quando 

vítimas de crimes sexuais. A vítima já está tão fragilizada e envergonhada que muitas 

vezes deixa de fazer a denúncia ao saber que terá de se expor ainda mais. A exposição 

dessa vítima no Judiciário tem que ser minimizada, sempre. Acredito que a medida 

favorecerá o acesso à Justiça”, disse o conselheiro, que alertou para a necessidade de os 

tribunais cumprirem a orientação.  

A recomendação aprovada levou em consideração a inviolabilidade da vida privada, da 

honra e da imagem das pessoas, asseguradas na Constituição Federal, bem como no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), onde estão previstos os direitos 

fundamentais dos jovens, a fim de garantir seu desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. O ato também considerou o 

que dispõe no procedimento de consulta e sigilo das informações, previsto na Resolução n. 

185/2013, que trata do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe). 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82839-informacoes-de-vitimas-vulneraveis-deverao-estar-mais-resguardadas
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SALAS ESPECIAIS PARA OUVIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES CHEGAM A 23 

TRIBUNAIS 

 

 

 

Dedicadas à escuta de crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, as 

salas de depoimento especial caminham para alcançar todo o Brasil, conforme prevê a 

Recomendação 33/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Espaços adaptados para 

as entrevistas já foram instalados por 23 Tribunais de Justiça (85%), segundo 

levantamento do CNJ. 

Além desse ato normativo, outras iniciativas direcionadas a crianças e adolescentes foram 

encampadas pelo CNJ, como a criação do Fórum Nacional da Infância e da Juventude 

(Foninj) por meio da Resolução 231/2016, e a determinação para que os tribunais criem 

as coordenadorias da infância e na juventude, estabelecida na Resolução 94/2009. 

Na avaliação do conselheiro Lelio Bentes, o CNJ tem dedicado especial atenção ao 

tratamento das garantias constitucionais de crianças e adolescentes. “Na função de órgão 

central e de governança, tem a atribuição de definir políticas públicas de aprimoramento, 

implementação e sistematização dos incrementos em prol de um sistema jurídico 

prioritário, ágil e eficiente de proteção à infância e à juventude”, aponta o conselheiro no 

voto que culminou na criação do Foninj. 

http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/recomendao-n33-23-11-2010-presidncia.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_231_28062016_29062016152026.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_94_27102009_10102012194955.pdf
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Hoje, o país soma 124 salas de audiência sem dano, também chamada de escuta especial. O 

total indica aumento de 285% desde 2011, quando balanço da ONG Childhood Brasil listou 

40 unidades em 16 estados. A Recomendação 33/2010 do CNJ acelerou a expansão, ao ver 

de Itamar Gonçalves, gerente da ONG. “O número cresceu exponencialmente no ano 

seguinte à recomendação. Isso demonstra o quanto o CNJ foi significativo. Até 2010, só 

tínhamos notícia de três salas”, conta. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) foi o pioneiro na instalação das salas de 

depoimento especial em 2003. O estado já contabiliza 25 salas instaladas na capital gaúcha 

e instalará mais 18 novos ambientes em comarcas do anterior. A estimativa do TJRS é, até 

o final do ano, equipar 25% das 164 comarcas de todo o estado com ambientes específicos 

para oitiva de crianças e adolescentes. 

Procedimento especial – Nas salas de depoimento especial são aplicados estrutura e 

método especializados de acolhimento. No dia da audiência, horário e trajeto da criança 

são definidos de modo que não haja contato com o acusado. Em vez do juiz, um servidor 

treinado ouve a vítima no espaço equipado com aparato de gravação e transmissão. O 

vídeo é transmitido em tempo real para o local onde estão juiz, promotor e advogado do 

réu. Em certos locais, há interação entre as pessoas presentes no ambiente do tribunal e o 

entrevistador na sala de depoimento por telefone ou ponto eletrônico. Após a conversa, o 

material é arquivado e só volta a ser usado se necessário, como para produzir prova. 

Casos de abuso sexual foram o principal fator para a criação dos espaços. Para conforto e 

segurança das vítimas, tribunais empregam os ambientes acolhedores também em oitivas 

de casos de alienação parental, tortura de crianças e agressões no contexto da Lei Maria da 

Penha. “Várias comarcas usam o mesmo espaço, que impede o contato com o suposto 

agressor. O método prevê cuidados antes, durante e depois do depoimento”, explica 

Itamar Gonçalves, gerente da ONG Childhood Brasil. 

Protocolo específico - Iniciativas de depoimento sem dano, contudo, possuem alcance 

superior ao número de salas, segundo Itamar Gonçalves. “Há arranjos locais. Devemos 

contar as experiências e não só o número das salas”, aponta Itamar Gonçalves. 

Na Paraíba, por exemplo, o Tribunal de Justiça usa ônibus para viajar até as comarcas das 

vítimas e colher os depoimentos, que são transmitidos à sala de audiência e gravados. No 

estado, a oitiva ocorre em sala isolada, reservada em caso de necessidade. 

Em Alagoas, uma psicóloga entrevista a vítima e faz estudo psicossocial antes da instrução 

criminal. A partir da avaliação, a profissional responde às questões da defesa e do 
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Ministério Público. Se ainda assim for necessário ouvir a criança em audiência, o juiz 

requer a presença do psicólogo. 

Tocantins deve instalar ambiente dedicado até o fim do ano, quando inaugura o Fórum de 

Araguaína. Por ora, equipe de psicólogos e assistentes sociais do governo local acompanha 

o depoimento ao magistrado, sem intervir. Rondônia também, mesmo sem o aparato das 

salas especiais, adota protocolo específico para ouvir crianças. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 

TRIBUNAL APRIMORA SISTEMA DE ENVIO DE MANDADOS NO ESTADO DA 

BAHIA 

 

A Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Modernização 

(Setim) do Tribunal de Justiça 

da Bahia (TJBA) 

disponibilizou uma aplicação 

que identifica falhas no envio 

de mandados que compõe o 

Banco Nacional de Mandados 

de Prisão (BNMP) do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). 

Agora, magistrados e 

servidores das unidades judiciais poderão consultar, por meio do sistema, a situação do 

envio dos mandados, podendo retificar as informações, no SAJ Primeiro Grau, daqueles 

que não foram encaminhados, para posterior reenvio. 

Aviso conjunto da Corregedoria Geral do TJBA e da Corregedoria das Comarcas do 

Interior, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 19, comunica aos magistrados e 

servidores a inovação. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82952-salas-especiais-para-ouvir-criancas-e-adolescentes-chegam-a-23-tribunais
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Acesso - O acesso ao sistema se dá a partir do endereço eletrônico www9.tjba.jus.br/erp-

web, com o usuário e senha de rede do TJBA. Cada unidade judicial deve acompanhar 

periodicamente o processamento do envio dos seus mandados. Para facilitar, a Setim 

elaborou um manual, com o passo a passo para acessar a nova aplicação. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/82945-tribunal-aprimora-sistema-de-envio-de-mandados-no-estado-da-bahia
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CONGRESSO NACIONAL 

 

SENADO AUMENTA PENA PARA FURTO DE GADO E VENDA IRREGULAR DE 

CARNE 

 

O furto e a receptação de animais de bando, como bovinos, suínos e caprinos, serão 

punidos de forma mais rigorosa. O Senado aprovou nesta quarta-feira (13) projeto (PLC 

128/2015) que cria uma previsão específica no Código Penal e estabelece uma pena mais 

dura para este tipo de crime do que a prevista para outros tipos de furto. A proposta foi 

aprovada pela manhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), enviada ao 

Plenário, e segue agora para sanção presidencial. 

De autoria do deputado Afonso Hamm (PP-RS), o projeto agrava a pena pelo desvio de 

animais de corte, mesmo depois de abatidos, e pune o comércio de carne de procedência 

ilícita. Em geral, o furto é punido com pena de um a quatro anos de reclusão. Mas o projeto 

altera a legislação para estabelecer pena de dois a cinco anos de reclusão para quem 

subtrai esses animais, ainda que abatidos ou divididos em partes. Também enquadra como 

crime a comercialização, o armazenamento, a exposição à venda ou mesmo a entrega de 

carne ou outros alimentos sem origem controlada. 

Os senadores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), José Pimentel (PT-CE) e Ronaldo Caiado 

(DEM-GO) elogiaram o projeto. O relator, senador Aécio Neves (PSDB-MG), destacou a 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123107
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123107
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importância da matéria. Ele alertou sobre os problemas de saúde pública gerados pelo 

comércio clandestino de carne e outros alimentos e observou que o furto de gado é o 

crime contra a propriedade mais praticado no interior do país. 

— É uma questão tanto criminal quanto de saúde pública. Estamos enfrentando uma 

realidade, para inibir o comércio clandestino de animais — declarou Aécio. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

 

CCT APROVA ALERTAS CONTRA CRACK EM CARTÕES TELEFÔNICOS 

 

Os cartões telefônicos, 

muito usados por 

consumidores de crack 

para cortar as pedras, 

podem estampar alertas 

contra o uso dessa e de 

outras drogas. A 

Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e 

Informática aprovou, 

nesta terça-feira (12), o 

Projeto de Lei da Câmara (PLC) 40/2014, que impõe a medida. A matéria deve ser 

analisada em Plenário e, caso aprovada, seguirá para sanção presidencial. 

De autoria do deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES), o projeto altera a Lei 9.472/1997 e 

impõe a impressão, pelas companhias telefônicas, de mensagens de alerta tanto nos 

cartões de recarga de celulares pré-pagos quanto nos de uso em telefones públicos. A 

proposta foi relatada pelo senador Cristovam Buarque (PPS-DF), que a considera 

inegavelmente meritória. 

— Ao visar o público alvo tanto dos consumidores da telefonia móvel pré-paga quanto dos 

usuários de telefones públicos, a medida apresenta grande potencial para atingir uma 

enorme parcela da população —, disse. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/07/13/senado-aumenta-pena-para-furto-de-gado-e-venda-irregular-de-carne
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/117497
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Segundo o autor, as campanhas não deverão gerar despesas ao consumidor. Para ele, os 

custos serão próximos de zero, “uma vez que as telecomunicações estão universalizadas 

no Brasil”. Ele informa que existem 215 milhões de celulares em uso no país e um milhão 

de telefones públicos. 

O deputado cita pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz que revelou um crescimento de seis 

vezes no número de usuários de outras drogas que começaram a usar crack. A mesma 

pesquisa estima que exista hoje um milhão de dependentes e que a droga esteja presente 

em 98% dos municípios brasileiros. Silva ressalta que as mensagens deverão ter 

periodicidade mínima de seis meses e conter frases de advertência sobre os malefícios da 

droga. 

O senador Omar Aziz (PSD-AM) sugeriu que outra proposta seja apresentada, com teor 

semelhante, para instituir campanhas educativas com temas como violência contra a 

mulher em outros produtos, como boletos de loteria, por exemplo. 

— Instituições de combate à discriminação poderiam usar esse espaço, de forma bem 

criteriosa —, avaliou Aziz. 

Banda Larga 

Por falta de quorum, foi adiada a votação do PLS 174/2016, do senador Ricardo Ferraço 

(PSDB-ES), que proíbe as operadores de internet de estabelecer limites de velocidade na 

oferta do serviço em contratos de banda larga fixa. 

Conectividade 

Também foi aprovado requerimento para a realização de audiência pública que debaterá a 

importância da conectividade para o acesso ao conhecimento e os impactos para a saúde e 

o desenvolvimento econômico, entre outros pontos. O autor, senador Lasier Martins (PDT-

RS) sugeriu o convite aos ministros da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, e do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira, e o presidente da Agência 

Nacional de Telecomunicações, João Rezende. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

 

 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125599
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/07/12/cct-aprova-alertas-contra-crack-em-cartoes-telefonicos
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VANESSA GRAZZIOTIN QUER APROFUNDAR DISCUSSÃO SOBRE LEGALIZAÇÃO 

DOS JOGOS DE AZAR 

 

 

A senadora Vanessa 

Grazziotin (PCdoB-AM) 

defendeu uma discussão 

mais aprofundada de 

projetos polêmicos que 

estão na pauta de 

votações do Senado 

nesta semana, como o 

que estipula um teto 

para o endividamento 

público. Na opinião da 

senadora, essa medida pode ter reflexos na economia e na forma de execução de serviços e 

orientação de investimentos em infraestrutura. 

Vanessa Grazziotin também citou o projeto que legaliza os jogos de azar. Ela lembrou que 

sempre que esse projeto vem à pauta, fala-se na necessidade de aprová-lo rapidamente, 

sem debater profundamente as consequências, quanto será arrecadado com a cobrança de 

impostos e quais os problemas que a liberação de jogos pode trazer para o país. 

- Não podemos aprovar de forma açodada um projeto cujo impacto social é tão forte como 

esse, da legalização do jogo. Quem é que não sabe que os jogos de azar andam de mãos 

dadas com o tráfico de drogas, o tráfico de armas, e a lavagem de dinheiro? Aliás, boa parte 

dessas casas abertas de jogos nada mais serve do que para lavar dinheiro. Qual é a 

capacidade do Estado brasileiro de fiscalizar essas atividades? - indagou a senadora 

Vanessa Grazziotin rebateu o argumento dos que defendem a legalização dos jogos 

apontando os benefícios que a medida gerou em outros países. Mas lembrou que, nessas 

localidades, a liberação ocorreu em áreas definidas e vale apenas para cassinos. 

Mas no caso do Brasil, acrescentou a sendora, o projeto prevê a legalização de qualquer 

tipo de jogo, como bingo, cassino e jogo do bicho, e não define a localidade onde poderá 

haver a exploração de tais atividades. 
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Déficit 

A senadora Vanessa Grazziotin também questionou a intenção do governo Temer de 

elevar a previsão de déficit fiscal do próximo ano de R$ 65 bilhões, como proposto por 

Dilma Rousseff no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017, para R$ 139 

bilhões. 

Segundo a senadora, o déficit só não será maior porque o governo estima uma arrecadação 

extra de R$ 55 bilhões, com medidas como a privatização de aeroportos rentáveis à 

Infraero, como o de Congonhas e o de Santos Dumont, e leilões de quatro áreas do Pré-sal 

em um momento em que é baixo o valor do petróleo no mercado internacional. 

A senadora disse ainda que a afirmação do governo de que não haverá aumento de 

impostos para minimizar o déficit do próximo ano "não convence". 

- O Brasil inteiro ouve falar no aumento da Cide. A Cide é a contribuição sobre a 

intervenção no domínio econômico, sobre os combustíveis. O que que significa aumentar a 

Cide? Significa aumentar a inflação, porque esse é o pior de todos os tributos, porque 

incide em absolutamente todos os produtos. Porque o combustível está em tudo, seja na 

produção, seja no transporte - protestou a senadora. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

 

EMPRESAS DE SANEAMENTO PODEM TER PUNIÇÃO MAIS LEVE POR CRIME 

AMBIENTAL 

 

A Lei de Crimes Ambientais (Lei 

nº 9.605/1998) pode ser 

modificada para permitir a 

celebração de Termo de 

Compromisso de Cessação 

(TCC) com as operadoras de 

saneamento básico, seus 

gerentes, administradores, 

prepostos e empregados. A 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/07/11/vanessa-grazziotin-que-aprofundar-discussao-sobre-legalizacao-dos-jogos-de-azar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm
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intenção é estabelecer a aplicação de penas menos “desproporcionais e desarrazoadas” 

pelo não cumprimento de metas de oferta de saneamento básico à população. A medida 

está em projeto de lei (PLS 165/2016) do senador José Serra (PSDB-SP), pronto para 

votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 

Na justificação do PLS 165/2016, Serra apontou um descompasso entre a Lei de Crimes 

Ambientais e o Plano Nacional de Saneamento Básico. 

“A manutenção da Lei de Crimes Ambientais, em sua configuração atual, contraria não só o 

arcabouço legal existente, mas também o interesse público. O Plano Nacional de 

Saneamento Básico, aprovado em 2013, tem como meta a universalização dos serviços 

somente em 2033, razão pela qual não se pode, no momento atual, simplesmente imputar 

crimes ambientais à operadora do serviço de saneamento básico ou a seus empregados, 

administradores, prepostos ou gerentes, sem que a estes sejam dadas soluções 

alternativas”, sustentou Serra. 

TCC 

A ideia do TCC é estabelecer “prazos razoáveis e metas progressivas” para extinguir a 

infração ambiental constatada. O acordo deverá conter uma cláusula de reparação do dano 

ambiental, mas, na impossibilidade de se alcançá-lo, terá de definir uma composição 

ambiental substitutiva. A extinção da punibilidade somente será decretada quando 

cumprido o TCC. Caso o acerto não seja respeitado, seus benefícios deverão ser revogados, 

cabendo ao órgão ambiental notificar o Ministério Público para a adoção de providências. 

Outra ressalva feita pelo PLS 165/2016 foi no sentido de não se impor prisão em flagrante 

nem pagamento de fiança aos agentes de saneamento que respondem por dano ambiental. 

Mas isso se forem tomadas medidas imediatas para cessar ou amenizar as causas da 

infração. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

 

 

 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125507
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/07/07/empresas-de-saneamento-podem-ter-punicao-mais-leve-por-crime-ambiental
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ALTERAÇÃO NA LEI MARIA DA PENHA PERMITE MEDIDA URGENTE DE 

PROTEÇÃO À MULHER 

 

Dez anos depois de a Lei 

Maria da Penha (Lei 

11.340/2006) entrar em 

vigor, o Senado examina 

projeto que regulamenta os 

procedimentos de 

atendimento policial e 

pericial em casos de 

violência contra a mulher. O 

PLC 7/2016 já foi aprovado 

pela Câmara dos Deputados. 

Após gerar muita polêmica, 

no dia 29 de junho recebeu 

aprovação também da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. A 

principal mudança  visa permitir ao delegado de polícia conceder medidas protetivas de 

urgência a mulheres vítimas de violência doméstica e a seus dependentes. A próxima etapa 

é a votação do texto pelo Plenário. O senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) é o relator da 

proposta. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Senado de Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125364
http://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2016/07/alteracao-na-lei-maria-da-penha-permite-medida-urgente-de-protecao-a-mulher


 

 

          40 
 

 

COMISSÃO APROVA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS NACIONAL SOBRE 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A Comissão de Defesa dos 

Direitos da Mulher, da Câmara 

dos Deputados, aprovou, na 

quarta-feira (6), o Projeto de 

Lei 5000/16, do Senado, que 

cria a Política Nacional de 

Informações Estatísticas 

Relacionadas à Violência contra 

a Mulher (Pnainfo). 

O projeto aplica em âmbito 

nacional a mesma sistemática do iPenha, programa de coleta de informações que ajuda a 

monitorar os casos de violência contra a mulher no Piauí. 

O Pnainfo permitirá a consulta detalhada sobre as características principais das agredidas 

e dos agressores; os tipos de violência mais cometidos e em quais localidades; além de 

informar a respeito de inquéritos e processos em trâmite no Judiciário. 

O texto também permite a adesão de estados, Distrito Federal e municípios ao Pnainfo por 

meio da cooperação federativa. 

Soluções 

Relatora na comissão, a deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ) disse que o texto incentiva a 

discussão acadêmica sobre as agressões ao sexo feminino, além de contribuir para a 

formulação de soluções políticas, legislativas e administrativas. 

A parlamentar destacou o estupro coletivo de uma menina de 16 anos no Rio de Janeiro, 

em maio de 2016, para criticar “a incapacidade do Estado de impedir o crime e de prestar 

o apoio jurídico, psicológico e material para a vítima”. 

Segundo o texto da proposta, as despesas do Pnainfo correrão por conta das dotações 

orçamentárias do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República. 

Diretrizes 
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De acordo com o texto, o Pnainfo deverá ter as seguintes diretrizes: 

– a integração dos órgãos de atendimento à mulher em situação de violência no âmbito 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 

– a produção ágil e transparente de informações sobre a situação de violência contra a 

mulher no País; 

– o incentivo à participação social por meio da oferta de dados consistentes, atualizados e 

periódicos que possibilitem a avaliação crítica das políticas públicas de enfrentamento à 

violência contra a mulher. 

Estatísticas 

Dentre outras informações, o cadastro do Pnainfo deverá conter: 

– local, data e hora do ato de agressão, meio utilizado, detalhamento da agressão e tipo de 

delito; 

– características da agredida, incluídas informações sobre idade, raça/etnia, profissão, 

escolaridade e relação com o agressor; 

– características do agressor, incluídas informações sobre idade, raça/etnia, profissão, 

escolaridade e relação com a agredida; 

– histórico de ocorrências envolvendo violência tanto da agredida quanto do agressor; 

– ocorrências registradas pelos órgãos policiais; 

– inquéritos abertos e encaminhamentos; 

– quantidade de medidas protetivas requeridas pelo Ministério Público e pela agredida, 

bem como de medidas concedidas pelo juiz. 

Tramitação 

A medida ainda será analisada, de forma conclusiva, pelas comissões de Segurança Pública 

e Combate ao Crime Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/512547-COMISSAO-APROVA-CRIACAO-DE-BANCO-DE-DADOS-NACIONAL-SOBRE-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
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PROPOSTA ALTERA LEGISLAÇÃO PENAL E OBRIGA CONDENADO A REPARAR 

DANO 

 

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 574/15, do deputado Capitão Fábio 

Abreu (PTB-PI), que altera o Código Penal (Decreto 2.848/40) e a Lei de Execução Penal 

(Lei 7.2010/84). 

A proposta estabelece a reparação do dano causado pelo crime como condição para que o 

condenado tenha direito à progressão de regime do cumprimento da pena, à suspensão 

condicional da pena e ao livramento condicional. Pela legislação atual, somente os 

condenados por crime contra a Administração Pública podem ter a progressão 

condicionada à reparação do dano. 

“A reparação do dano causado à vítima está intimamente relacionada à finalidade da 

sanção penal, pois é preciso que o condenado assuma as consequências dos seus atos e a 

responsabilidade de atenuar ou compensar os danos causados à vítima”, justifica o autor. 

Abreu acrescenta que para restaurar os laços sociais rompidos pelo crime é fundamental o 

compromisso com a reparação. “É elementar ao convívio social que as pessoas assumam 

as consequências de seus atos e respondam pelos danos causados”, completou. 

O projeto determina ainda que 100% da remuneração do preso seja utilizada na reparação 

do dano. 

Tramitação 

O projeto será analisado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, o texto segue para o 

Plenário. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/512736-PROPOSTA-ALTERA-LEGISLACAO-PENAL-E-OBRIGA-CONDENADO-A-REPARAR-DANO.html
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MINISTÉRIO PÚBLICO PODERÁ PROMOVER AÇÃO POR LESÃO CORPORAL 

LEVE CONTRA MENOR 

 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4767/16, do Senado, que permite que 

o Ministério Público (MP) promova ação penal de crimes de lesões corporais leves e 

culposas contra menor de 18 anos ou incapaz cometidas por quem convive ou tenha 

convivido com a vítima. 

Atualmente, o crime de lesões corporais, previsto no Código Penal (Decreto-lei 2.848/40), 

é processado por ação pública incondicionada – ou seja, pode ser promovida pelo 

Ministério Público sem que haja manifestação de vontade da vítima. O mesmo não 

acontece para os crimes de lesões corporais leves e culposas, como prevê a Lei dos 

Juizados Especiais (Lei 9.099/95). A proposta altera esta lei. 

Hoje, quando o ofendido tem menos de 18 anos ou é incapaz, a representação do crime 

deve ser oferecida pelo seu representante legal. Quando há conflito de interesses entre o 

menor (ou incapaz) e o seu representante legal ou não houver quem cuide do menor, o juiz 

designa um curador para o ofendido. 

Mas quando há lesões corporais mesmo leves contra vítima menor ou incapaz do sexo 

feminino, a ação pública incondicionada pode ser promovida pelo Ministério Público, se o 

crime for praticado no âmbito doméstico e familiar, conforme assegura a Lei Maria da 

Penha (11.340/06). 

Porém, lembra a autora do projeto, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), o mesmo não 

acontece para vítimas do sexo masculino. “Cria-se, assim, uma distinção injustificável, 

baseada apenas no sexo, para o início da persecução penal nos crimes de lesões corporais 

leves ou culposas nos quais a vítima é menor ou incapaz”, disse Hoffmann. 

Ao defender seu projeto, a senadora destaca ainda que os crimes praticados contra criança 

e adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90), são 

todos processados por meio de ação pública incondicionada. "Por esse motivo, deve ser 

seguida a mesma orientação quando se tratar da prática dos crimes de lesão corporal leve 

ou culposa", conclui. 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/512686-MINISTERIO-PUBLICO-PODERA-PROMOVER-ACAO-POR-LESAO-CORPORAL-LEVE-CONTRA-MENOR.html
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PROPOSTA AGRAVA PENAS PARA CRIMES COMETIDOS DENTRO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4765/16, do Senado, que inclui como 

agravante a circunstância de praticar crime no interior de transporte público e nos 

terminais ou pontos de embarque ou desembarque de passageiros. 

Atualmente, o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) estabelece 11 circunstâncias para 

agravar a pena de um crime, como, por exemplo, motivação fútil ou a vítima ser criança, 

maior de 60 anos, enfermo ou grávida. 

Segundo o autor da proposta, senador Jorge Viana (PT-AC), o número de crimes dentro de 

ônibus e metrôs tem crescido muito nos últimos anos. “As pessoas que utilizam o 

transporte público diariamente para o trabalho ou qualquer outra atividade lícita não 

podem ficar sob o domínio de indivíduos que utilizam o meio de transporte apenas para 

praticar crimes," disse o parlamentar. 

Tramitação 

A proposta tramita em regime de prioridade e será analisada pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania antes de seguir para o Plenário. 

 

Acesse aqui a íntegra da notícia 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

 

 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/512681-PROPOSTA-AGRAVA-PENAS-PARA-CRIMES-COMETIDOS-DENTRO-DE-TRANSPORTE-PUBLICO.html
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

AFASTADA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE GENÉRICA 

DE CRIME 

 

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu Habeas Corpus 

(HC 132615) para assegurar a uma diarista o direito de aguardar em liberdade o trânsito 

em julgado da ação penal a que responde, que se encontra em grau de apelação. O ministro 

explicou que a decisão do juízo de primeira instância não tem fundamentação suficiente 

para impor à ré a prisão preventiva, e a jurisprudência do STF veda a privação cautelar da 

liberdade com base na gravidade em abstrato do crime. 

Condenada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cajuru (SP) à pena de nove anos de 

prisão pelos crimes de tráfico de drogas (10,61 gramas de cocaína e 6 gramas de 

maconha), associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido, J.A. 

teve negado o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo e, em 

seguida, o Superior Tribunal de Justiça rejeitaram a soltura da diarista. 

No Supremo, a defesa sustentou que o juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão 

preventiva, invocou a gravidade em abstrato do delito imputado e a vedação legal contida 

no artigo 44 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Alegou que estão ausentes os requisitos 

autorizadores da prisão preventiva exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal 

(CPP). 

Decisão 

O ministro Celso de Mello destacou que os fundamentos utilizados pelo juízo de primeira 

instância para a manutenção da custódia cautelar não se ajustam à jurisprudência do STF. 

“Tenho para mim que a decisão em causa, ao impor prisão cautelar à ora paciente, apoiou-

se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso 

mesmo, desprovida da necessária fundamentação substancial”, afirmou. Conforme 

explicou o ministro, o Supremo entende que a gravidade em abstrato do crime não 

justifica, por si só, a privação cautelar da liberdade individual. “Esse entendimento vem 

                 JURISPRUDÊNCIA 
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sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta Corte, ainda que 

o delito imputado ao réu seja classificado como crime hediondo ou constitua espécie 

delituosa a este legalmente equiparada”. 

Segundo o relator, a legitimidade da prisão cautelar impõe, além da satisfação dos 

pressupostos do artigo 312 do CPP (prova da existência material do crime e presença de 

indícios suficientes de autoria), que se evidenciem, com base em elementos idôneos, as 

razões que justifiquem a imprescindibilidade da medida. Ele citou precedente de sua 

relatoria em que a Segunda Turma do Tribunal analisou caso semelhante. 

Quanto à vedação de liberdade provisória nas hipóteses dos delitos de tráfico ilícito de 

entorpecentes e de associação criminosa para o tráfico, conforme citado pelo juízo da Vara 

Única de Cajuru, o decano da Corte relembrou que essa cláusula legal, fundada no artigo 

44 da Lei 11.343/2006, revela-se inconstitucional, conforme julgado pelo Plenário do STF 

no HC 104339. Esse entendimento, ressaltou, tem sido observado pela jurisprudência da 

Corte. 

O ministro citou ainda parecer da Procuradoria Geral da República, no sentido do 

deferimento do habeas corpus. Ao conceder liberdade provisória a J.A., o relator destacou 

que o juízo de origem, se entender necessário, pode aplicar medidas cautelares 

alternativas previstas no artigo 319 do CPP. 

 

Leia a íntegra da decisão 

 

“INFRAÇÃO ANTECEDENTE” À LAVAGEM DE DINHEIRO DEVE ESTAR TIPIFICADA NA 

ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello deu parcial provimento ao 

Recurso em Habeas Corpus (RHC) 130738, para que seja excluída de denúncia em curso 

na 2ª Vara da Comarca de Abreu e Lima, em Pernambuco, a imputação do crime de 

lavagem de dinheiro “cujo ilícito antecedente, tal como apontado na peça acusatória, 

corresponda ao delito de organização criminosa”. Isso porque, explica o ministro, os fatos 

que configurariam a formação ou participação em organização criminosa, conforme 

descritos na denúncia, se referem a eventos ocorridos entre os anos de 1997 e de 2004, 

antes, portanto, desse crime ser tipificado e poder ser considerado como delito 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC132615ministroCelsodeMello.pdf


 

 

          47 
 

antecedente à lavagem de dinheiro na legislação brasileira, o que ocorreu em agosto de 

2013, com o advento da Lei 12.850. 

“Constata-se, desse modo, que, analisada a imputação deduzida contra os pacientes, ora 

recorrentes, sob a perspectiva da participação em ‘organização criminosa’ na condição de 

crime antecedente, mostra-se destituída de tipicidade penal essa conduta precisamente 

em razão de inexistir, à época dos fatos (1997-2004), definição jurídica tipificadora do 

delito de organização criminosa”, constata o ministro. Segundo ele, a acusação penal deve 

ser mantida “apenas quanto ao delito de lavagem de dinheiro, cujo ilícito antecedente, tal 

como descrito na denúncia, corresponda aos crimes contra Administração Pública (Lei nº 

9.613/98, artigo 1º, inciso V)”. 

O ministro Celso de Mello aponta ainda a “impossibilidade constitucional de suprir-se a 

ausência de tipificação do delito de organização criminosa (legalmente inexistente à época 

dos fatos denunciados), como infração penal antecedente, pela invocação da Convenção de 

Palermo”. No caso, afirma ele, “cumpre ter presente, sempre, que, em matéria penal, 

prevalece o postulado da reserva constitucional de lei em sentido formal, pois – não é 

demasiado enfatizar – a Constituição da República somente admite a lei interna como 

única fonte formal e direta de regras de direito penal”. 

Crime de quadrilha 

Ainda segundo o ministro Celso de Mello, também não se pode considerar que “a 

referência na denúncia à organização criminosa como delito antecedente equivaleria, para 

efeito de configuração do crime de lavagem de dinheiro, à figura típica da quadrilha 

(Código Penal, artigo 288), hoje denominada ‘associação criminosa’”. Sobre isso, explica 

ele: “À época da suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, o delito de quadrilha 

não se achava incluído no rol taxativo dos delitos antecedentes (de lavagem de dinheiro) 

definidos no artigo 1º da Lei nº 9.613/2008, considerada a primitiva redação dessa norma 

legal”. 

O RHC 130738 foi impetrado em favor de Jerônimo Gadelha de Albuquerque Neto, ex-

prefeito de Abreu e Lima (PE) e outros. A defesa deles apontou total inépcia da acusação 

sob o fundamento de ausência de individualização das condutas e falta de descrição típica 

dos fatos delituosos. Nesse ponto, o pedido foi negado pelo ministro Celso de Mello. 

Segundo ele, “a peça acusatória ajusta-se ao magistério jurisprudencial prevalecente nesta 

Corte”. 

Leia a íntegra da decisão do ministro Celso de Mello 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RHC130738.pdf
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DECANO CITA "REGRAS DE BANGKOK" EM DESPACHO QUE PEDE COMPROVAÇÃO DE 

QUE PRESA É LACTANTE 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello abriu prazo de cinco dias 

para que o autor do Habeas Corpus (HC) 134734, impetrado em defesa de F.S.C., presa 

cautelarmente por tráfico de drogas, comprove que ela é lactante. Segundo informa o 

advogado na petição inicial, sua cliente foi transferida para a Penitenciária Feminina de 

Franco da Rocha (SP) para poder ficar em contato com o bebê e amamentá-lo. 

Ao solicitar a comprovação das alegações do advogado, o ministro Celso de Mello ressalta 

que, caso a situação seja confirmada, esta “revelar-se-á apta a ensejar a aplicação, tais 

sejam as circunstâncias subjacentes ao caso em exame, do que prescreve o inciso V do 

artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP), na redação que lhe deu a lei da primeira 

infância (Lei 13.257, de 08/03/2016)”. 

O dispositivo do CPP determina que o juiz poderá “substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar”, entre outras hipóteses taxativamente elencadas, no caso de mulher com filho 

de até 12 anos incompletos. Tal medida visa, conforme assinala o ministro Celso de Mello, 

dar “tratamento diferenciado à mulher presa que ostente, entre outras, a condição de 

grávida ou de nutriz (lactante)”. Ele acrescenta que essa norma legal “encontra raízes em 

importante documento internacional a que o Brasil se vinculou, política e juridicamente, 

no plano externo”, intitulado Regras de Bangkok. 

“A Assembleia Geral das Nações Unidas, acolhendo recomendação do Conselho Econômico 

e Social, adotou regras para o tratamento de mulheres presas e a aplicação de medidas não 

privativas de liberdade para mulheres infratoras, as denominadas Regras de Bangkok, em 

cuja elaboração e votação teve ativa participação o Estado brasileiro”, assinala o ministro 

ao solicitar as informações. 

Ele acrescenta que “o legislador nacional, ainda que de modo incompleto, buscou refletir 

no plano processual penal o espírito das Regras de Bangkok, fazendo-o mediante 

inovações introduzidas no Código de Processo Penal, especialmente em seus artigos 6º, 

185, 304 e 318, e, também, na Lei de Execução Penal (artigos 14, parágrafo 3º, 83, 

parágrafo 2º, e 89)”. 

Lembra que “a benignidade desse tratamento dispensado às prisões cautelares de 

mulheres” se justifica também “pela necessidade de conferir especial tutela à população 

infanto-juvenil, notadamente às crianças, em ordem a tornar efetivos os compromissos 
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que o Brasil assumiu não só perante a sua própria ordem constitucional, mas, também, no 

plano internacional, ao subscrever a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança”. 

De acordo com o ministro Celso de Mello, o STF, notadamente por meio da sua Segunda 

Turma, “tem concedido medidas cautelares ou deferido, até mesmo, ordens de ‘habeas 

corpus’ em favor de mulheres presas que sejam gestantes, lactantes, mães com filhos de 

até 12 (doze) anos incompletos ou, ainda, consideradas imprescindíveis aos cuidados 

especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência”. 

 

Leia a íntegra da decisão do ministro Celso de Mello 

 

CNJ 

Considerado o principal marco normativo mundial sobre o encarceramento feminino, as 

Regras de Bangkok tiveram sua versão oficial para o português lançada no último dia 8 de 

março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ). Aprovado pelas Nações Unidas em 2010, o documento traz diretrizes para 

o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres 

infratoras. 

Na ocasião, o presidente do CNJ e do STF, ministro Ricardo Lewandowski, destacou que a 

publicação do documento é o primeiro passo para resgatar uma dívida histórica do país 

relativa à proteção desse grupo social. Ele observou que embora o governo brasileiro 

tenha participado ativamente das negociações para a elaboração e aprovação das Regras 

de Bangkok, elas seguiam pouco conhecidas no país. 

 

Acesse aqui a versão das Regras de Bangkok em português 

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC134734.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/a858777191da58180724ad5caafa6086.pdf
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MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E PRISÃO DOMICILIAR 

 

O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), ao alterar as hipóteses 

autorizativas da concessão de prisão domiciliar, permite que o juiz substitua a prisão 

preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante ou mulher com filho até 12 anos 

de idade incompletos (CPP, art. 318, IV e V). Com base nessa orientação, a Segunda Turma 

superou a restrição fundada no Enunciado 691 da Súmula do STF e concedeu, de ofício, a 

ordem em “habeas corpus” para determinar a referida substituição. No caso, a paciente, 

presa preventivamente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas com envolvimento 

de adolescente, dera à luz enquanto se encontrava encarcerada. A impetração alegava que, 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana, a criança e a mãe têm o direito de 

permanecerem juntas em ambiente que não lhes cause danos. Ressaltava, ainda, que a 

paciente possui condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e idade 

inferior a 21 anos. HC 134069/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 21.6.2016. (HC-134069). 

 

SAÍDA TEMPORÁRIA E DECISÃO JUDICIAL 

 

É legítima a decisão judicial que estabelece calendário anual de saídas temporárias para 

que o preso possa visitar a família. Esse o entendimento da Primeira Turma, que concedeu 

a ordem em “habeas corpus” para restabelecer ato do Juízo das Execuções Penais do 

Estado do Rio de Janeiro, que concedera autorização de saída temporária para visita 

periódica à família do paciente. Essa decisão, mantida em grau de recurso, fora, no 

entanto, reformada pelo STJ, que assentara o descabimento da concessão de saídas 

automatizadas. Segundo aquela Corte, seria necessária a manifestação motivada do juízo 

da execução, com intervenção do Ministério Público, em cada saída temporária. A Turma 

afirmou que a saída temporária autorizada repercutiria sobre outras saídas, desde que não 

houvesse cometimento de falta grave pelo custodiado. HC 130502/RJ, rel. Min. Marco 

Aurélio, 21.6.2016. (HC-130502) 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

DENUNCIADO POR CRIME DE INJÚRIA RACIAL NÃO CONSEGUE TRANCAR AÇÃO NO 

STJ 

 

Um homem denunciado pela prática do crime de injúria racial por ter proferido palavras 

pejorativas contra colega de trabalho não conseguiu trancar ação penal no Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi da Sexta Turma. 

O caso aconteceu em 2013, no Pará. De acordo com a denúncia, a vítima encontrava-se em 

sua sala de trabalho, quando o denunciado, apontando o dedo em sua direção, disse: 

“preto safado, não dá para confiar”. 

O denunciado impetrou habeas corpus com pedido de trancamento da ação penal. Alegou, 

em síntese, inépcia da denúncia, ausência de provas, além da fragilidade das acusações, 

afirmando que a própria autoridade policial deixou de indiciá-lo após considerar ausentes 

os elementos suficientes para conclusão da prática de discriminação racial ou injúria 

qualificada. 

Lastro probatório 

O relator, ministro Nefi Cordeiro, reconheceu a possibilidade do trancamento da ação 

penal por meio de habeas corpus quando há comprovação da ausência de justa causa ou 

diante da incidência de causa de extinção da punibilidade. Segundo ele, entretanto, o caso 

apreciado não se encaixa nas hipóteses previstas.  

O ministro destacou a conclusão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que reconheceu a 

existência de “lastro probatório mínimo para persecução criminal, pois a denúncia narrou 

a utilização de palavras relacionadas à raça/cor para ferir a honra subjetiva de alguém e o 

fato foi assim declarado em sede policial pela vítima e por testemunha que, embora não 

tenha ouvido toda frase dirigida à vítima, afirmou ter escutado o denunciado proferir a 

palavra preto”. 

Segundo o ministro, a discussão aprofundada de autoria e de materialidade do fato 

delituoso demandaria a revisão de provas, o que é vedado na via do habeas corpus. “A 

certeza da autoria delitiva somente será alcançada ao final da instrução criminal, quando 

colhidos todos os elementos de prova”, concluiu. 

HC 293814 – Acesse aqui a Ementa 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=62303330&num_registro=201401029481&data=20160629&tipo=5&formato=PDF
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ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA É FURTO MEDIANTE FRAUDE, NÃO 

ESTELIONATO 

 

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou que a subtração de 

energia por adulteração de medidor, sem o conhecimento da concessionária, é 

considerada crime de furto mediante fraude e não estelionato. 

No caso, o sócio-administrador da empresa Cerâmica Librelato, localizada em Santa 

Catarina, foi denunciado pelo crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), 

após adulterar o medidor de energia por mais de uma vez, reduzindo em 

aproximadamente um terço o registro do consumo efetivo.   

No habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), a 

defesa afirmou que a conduta descrita na denúncia seria atípica e, por isso, pediu a 

extinção da punibilidade. Justificou que, como os débitos com a concessionária de energia 

foram pagos antes do recebimento da denúncia, os fatos narrados “não ultrapassaram os 

limites do ilícito civil”. 

Trancamento 

Com a negativa do TJSC, a defesa recorreu ao STJ para pedir o trancamento da ação penal. 

O relator do recurso em habeas corpus, ministro Nefi Cordeiro, verificou no processo que 

o pagamento do débito foi feito alguns meses antes do oferecimento da denúncia. 

De acordo com ele, o STJ tem entendimento de que “o ressarcimento do preço devido em 

razão da subtração de energia elétrica, antes do recebimento da denúncia, acarreta a 

extinção da punibilidade, em respeito aos princípios da isonomia e da subsidiariedade do 

Direito Penal” (AREsp 522.504). 

Analogia 

Além disso, Nefi Cordeiro considerou ser possível a aplicação analógica das leis 9.249/95 e 

10.684/03 quando há o pagamento de preço público referente à energia elétrica. 

Isso porque, de acordo com ele, “se o pagamento do tributo antes do oferecimento da 

denúncia enseja a extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem tributária, o mesmo 

entendimento deve ser adotado quando há o pagamento do preço público referente à 

energia elétrica ou água subtraídas, sob pena de violação ao princípio da isonomia” (RHC 

59.324). 
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O relator disse ainda que o STJ considera que a subtração de energia por alteração de 

medidor “melhor amolda-se ao delito de furto mediante fraude e não ao estelionato, como 

imputado na denúncia”. Diante disso, a turma, em decisão unânime, determinou o 

trancamento da ação penal por estelionato. 

 

RHC 62437 – Acesse aqui a Ementa 

 

CONTEXTO DE EVOLUÇÃO DO CRIME DEVE SER CONSIDERADO NA ANÁLISE DE 

REDUÇÃO DE PENA 

 

Em um dos novos temas disponibilizados pela Pesquisa Pronta, o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) reuniu centenas de acórdãos sobre a análise do contexto de evolução de um 

delito para fins de definição de pena em tentativas de crime. 

Com o tema Análise do iter criminis para definição do quantum da pena nos crimes 

tentados, o tribunal seleciona decisões referentes ao caso, com destaque para o 

entendimento de que tal análise contextual deve ser levada em conta pelos juízes ao fixar 

as penas. 

Outra consideração importante é que os ministros descartam a possibilidade de reexame 

de provas para decidir se o quantum foi devidamente justificado, já que nova análise de 

provas é vedada em recursos endereçados ao tribunal, em virtude da Súmula 7/STJ. 

Aplicação da lei 

Essa observação está disponível em diversas ementas destacadas sobre o tema. É pacífico 

o entendimento no tribunal no sentido de que os questionamentos que chegam ao STJ 

devem versar sobre a correta aplicação das leis federais, e não com o objetivo de 

transformar esta corte superior em uma terceira instância recursal. 

Em caso analisado, os ministros argumentam que é impossível emitir posicionamento 

sobre a análise do caminho do crime, tarefa de competência da primeira e segunda 

instâncias. 

Os ministros destacam a pertinência da análise na fixação de penas: “Conforme o 

entendimento desta Corte, a diminuição pela tentativa deve considerar o Iter Criminis 

percorrido pelo agente para a consumação do crime. Se integralmente percorrida a fase 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=62282077&num_registro=201501898542&data=20160701&tipo=5&formato=PDF
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execução, deve ser reconhecida a incidência da fração mínima de redução”, resume uma 

das ementas disponíveis na pesquisa. 

O conceito de iter criminis, definido como “caminho do crime”, refere-se ao processo de 

evolução do delito; e na análise do contexto dos fatos, apura a gravidade da conduta, a 

proximidade da execução, o risco oferecido, entre outros fatores importantes para a 

definição da culpabilidade do réu. 

Ferramenta 

A Pesquisa Pronta é uma ferramenta on-line do STJ criada para facilitar o trabalho de 

quem deseja conhecer o entendimento dos ministros em julgamentos semelhantes. A 

ferramenta oferece consultas a pesquisas prontamente disponíveis sobre temas jurídicos 

relevantes, bem como a acórdãos com julgamento de casos notórios. 

Embora os parâmetros de pesquisa sejam predefinidos, a busca dos documentos é feita em 

tempo real, possibilitando que os resultados fornecidos estejam sempre atualizados. 

A Pesquisa Pronta está permanentemente disponível no portal do STJ. Basta acessar 

Jurisprudência > Pesquisa Pronta, na página inicial do site, no menu principal de 

navegação. 

 

AREsp 604765 – Acesse aqui a Ementa 

 

 

TRIBUNAL AVALIA PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO CAUSA DE 

EXTINÇÃO DA PUNIÇÃO 

 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decisões que consideram como causa de extinção 

da punibilidade o pagamento dos débitos tributários. O posicionamento do tribunal é 

válido para pagamentos realizados a qualquer tempo, inclusive no caso de ações que 

tenham trânsito em julgado da sentença condenatória, quando não é mais possível a 

apresentação de recurso.  

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=60398144&num_registro=201402751982&data=20160511&tipo=5&formato=PDF
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O entendimento da corte superior foi aplicado em julgamento de recurso em habeas 

corpus no qual um empresário denunciado por suposta subtração de energia elétrica 

buscava a extinção da possibilidade de punição. 

De acordo com a defesa, embora os valores cobrados pelos serviços de energia elétrica 

tenham natureza de serviço público, o pagamento realizado pelo empresário à 

concessionária de energia deveria resultar no trancamento do processo, em respeito aos 

princípios de isonomia e de razoabilidade.  

Preço público 

Segundo o ministro relator, Jorge Mussi, o valor estipulado como contraprestação de 

serviços públicos essenciais (como energia e água, por exemplo) tem, de fato, natureza 

jurídica de preço público, pois é cobrado por concessionárias de serviços públicos, que se 

assemelham aos próprios entes públicos concedentes. 

“Assim, plenamente possível a aplicação, ao crime de furto de energia elétrica, das 

disposições contidas na Lei 9.249/95 e na Lei 10.684/03, que preveem a extinção da 

punibilidade nos crimes contra a ordem tributária quando há o pagamento do débito 

fiscal”, apontou o ministro Mussi ao votar pelo trancamento da ação penal. 

Pesquisa Pronta 

Diversas decisões relativas à extinção da punibilidade em virtude do pagamento do tributo 

estão agora disponíveis na Pesquisa Pronta, ferramenta on-line do STJ criada para 

facilitar o trabalho de quem deseja conhecer o entendimento dos ministros em 

julgamentos semelhantes. 

A ferramenta reuniu mais de 190 acórdãos sobre o tema Análise da possibilidade do 

pagamento do tributo extinguir a punibilidade nos crimes contra a ordem tributária. Os 

acórdãos são decisões já tomadas por um colegiado de ministros do tribunal. 

A ferramenta oferece consultas a pesquisas prontamente disponíveis sobre temas 

jurídicos relevantes, bem como a acórdãos com julgamento de casos notórios. 

Embora os parâmetros de pesquisa sejam predefinidos, a busca dos documentos é feita em 

tempo real, o que possibilita que os resultados fornecidos estejam sempre atualizados. 

 

Fonte: Imprensa STJ 

 

http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisa_pronta/
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Tribunal-avalia-pagamento-de-d%C3%A9bito-tribut%C3%A1rio-como-causa-de-extin%C3%A7%C3%A3o-da-puni%C3%A7%C3%A3o


 

 

          56 
 

 

CIBERBULLYING 

Autores:  

Fabrício Rabelo Patury – 

Promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado da 

Bahia – Coordenador do Núcleo 

de Combate aos Crimes 

Cibernéticos do Ministério 

Público do Estado da Bahia; 

Especialista de Ciências 

Criminais pela Universidade 

Gama Filho-Rio de Janeiro; Pós-

Graduação em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade do Estado da Bahia.  

Elizângela Nogueira Lopes - Servidora do Ministério Público do Estado da Bahia - 

Coordenadora Administrativa do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos; Secretária 

Executiva Trilíngue pela Faculdades Integradas da Bahia – FIB; Bacharel em Direito pela 

Universidade Estácio de Sá. 

 

Na era da sociedade digital, é crescente um novo tipo 

de bullying, o chamado ''Cyberbullying''. Essa terminologia, traduzida para a língua 

portuguesa, quer dizer agredir, intimidar ou humilhar uma pessoa por meio das mídias 

digitais.  

Essa prática é facilitada pelo elevado grau de 

tecnologia da internet na atualidade, que permite aos jovens, por exemplo, permanecer no 

anonimato, alimenta um falso sentimento de que tem passe livre para dizer ou fazer coisas 

que normalmente não poderiam ser feitas na vida real, e, consequentemente, não ser 

devidamente punido por ações negativas.  

ARTIGOS CIENTÍFICOS 
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O cyberbullying funciona exatamente como o 

bullying, a única diferença é que o bullying é uma violência presencial, já no cyberbullying, 

o agressor não presencia de forma imediata os resultados da sua agressão, minimizando as 

chances de um possível arrependimento ou remorso.  

O número de casos envolvendo cyberbullying no 

ambiente escolar tem aumentado gradativamente, na internet e no celular a propalação de 

imagens e comentários depreciativos se alastram rapidamente e tornam o bullying ainda 

mais perverso. Como o espaço virtual é ilimitado, o poder de agressão se amplia e a vítima 

se sente acuada mesmo fora da escola. E o que é pior: muitas vezes, ela não sabe de quem 

se defender.  

Visando a redução do número de casos envolvendo 

cyberbullying o Ministério Público do Estado da Bahia através do Nucciber, vem atuando 

em duas esferas: prevenção e punição. 

Para que possamos punir práticas delitivas 

envolvendo menores infratores é necessário - caso não haja aplicação de remissão - o 

recebimento e processamento pelo Judiciário da Representação formulada pelo Ministério 

Público. Na esfera do ato infracional¹, poderão ser impostas, ao menor infrator, diversas 

modalidades de medidas socioeducativas, dentre as quais, a mais grave é a internação em 

órgãos específicos como o CASE - Comunidade de Atendimento Sócio Educativa. Na esfera 

cível, envolvendo danos matérias e morais, os pais ou responsáveis poderão responder 

pelos atos praticados pela criança ou adolescente, arcando com indenizações. Já na esfera 

administrativa, o menor poderá sofrer as sanções que dispuser o regimento escolar. 

 

Acesse aqui a íntegra do artigo 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/criminal/artigos/diversos/ciberbullying_-_fabricio_rabelo_patury_e_elizangela_nogueira_lopes.pdf?download=1
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A INTERPELAÇÃO JUDICIAL E O ERRO DA MINISTRA ROSA 
WEBER 

 

Autor: Rômulo de Andrade Moreira - 

Procurador de Justiça do Ministério Público 

da Bahia e Professor de Direito Processual 

Penal da Universidade Salvador - UNIFACS

     

 

 

 

Dispõe o art. 144 do Código Penal que "se, de 

referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga 

ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do 

juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa." 

 

Este dispositivo da lei penal consagra em nosso 

ordenamento jurídico o que se convencionou chamar de "pedido de explicações em juízo" 

ou "interpelação judicial criminal". Neste procedimento, o interpelado não é obrigado a 

comparecer em juízo, a prestar esclarecimentos, exibir documentos, fazer, deixar de fazer 

ou tolerar que se faça alguma coisa. O que se pretende com esta medida, de caráter 

meramente cautelar e preparatória, é o esclarecimento de frases ou expressões, escritas 

ou verbalizadas, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade, a fim de 

se verificar a prática de algum crime contra a honra do interpelante. Visa, portanto, em 

última análise, a instrumentalizar uma futura ação penal de natureza condenatória por um 

dos crimes contra a honra. 
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Assim, a finalidade única da interpelação judicial 

criminal é a de “fixar a intenção do responsável pelo escrito, no endereço da calúnia, 

difamação ou injúria contidas no mesmo”, não cabendo em absoluto “a apreciação de 

questão de fundo”, após o que os “autos serão entregues aos interessados, 

independentemente de traslado, abstendo-se a Corte de qualquer valoração sobre as 

explicações ofertadas.” 

 

Como o Código de Processo Penal não estabelece um 

rito a ser seguido quando da interpelação judicial, deve ser observado o disposto no art. 

726 do Código de Processo Civil, como permite o art. 3º. do Código de Processo Penal. 

 

Como se disse acima, após, e se prestadas as 

explicações, não cabe ao Juízo qualquer avaliação acerca do seu respectivo conteúdo, 

tampouco exame da legitimidade jurídica de uma eventual recusa em prestá-las. Tais 

matérias devem ser enfrentadas em processo diverso, caso haja o exercício de uma ação 

penal imputando ao interpelado crime contra a honra do interpelante. 

 

     Igualmente, o interpelado não está compelido a 

responder ao pedido de explicações. Poderá ficar silente, simplesmente não responder à 

notificação, sequer sendo necessário comunicar ao Juízo que não irá responder. Não é 

preciso, portanto, dar ciência porque não o fez ou não o fará. Suas razões não interessam 

ao Poder Judiciário. Decididamente, não é dessa atenção que o Poder Judiciário precisa em 

uma República. 

      

Pois bem. 

 

Acesse aqui a íntegra do artigo. 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/criminal/artigos/codigo_penal_-_parte_especial/a_interpelacao_judicial_e_o_erro_da_ministra_rosa_weber_-_romulo_de_andrade_moreira.pdf?download=1
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