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AUTOS  DE  PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL  Nº  0097.14.000473-6,  DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS.
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ASSUNTO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

DESACATO. FATO ATÍPICO. FALTA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
DESNECESSIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. Palavras
proferidas  sem conotação  injuriosa  ou  que  fosse  capaz  de  revelar  o
elemento  subjetivo  do  crime  de  desacato.  Não  se  pretendeu
menoscabar, menosprezar ou profanar determinada autoridade pública.
Não  basta  mera  hipótese  legal  de  crime ou manifestação  limitada  a
mero animus narrandi. Para que seja possível o exercício do direito de
ação é indispensável que haja elementos idôneos, sérios e seguros, nos
autos de inquérito policial  ou nas peças de informação a demonstrar
que houve uma infração penal. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

I. RELATÓRIO

O presente expediente foi instaurado para apurar suposta ocorrência de

crime de desacato, em tese, praticado por NILSON FRANCISCO FERRAZA durante o seu

interrogatório nos autos de Ação Penal nº 2005.200-5.
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Consta dos autos que, no dia 31 de julho de 2014, durante o transcorrer

do interrogatório perante o Juízo Criminal da Comarca de Palmas, nos autos de Ação

Penal  nº  2005.200-5,  o  investigado  afirmou  que:  “faz  poucos  dias  aí  tivemos  uma

quadrilha de promotor e juiz aí que pelo amor de Deus (...)  uns promotores que tiveram a

pouco tempo, tipo de um esquema, de um cartel (...)”

O ilustre  Promotor  de  Justiça  ALEXANDRO LUIZ  DOS  SANTOS,  às  fls.

11/13, promoveu o arquivamento do presente feito porquanto a conduta praticada

pelo investigado não configuraria crime. Aduziu que o investigado não descreveu o

fato e tampouco apontou objetivamente o sujeito autor de tal fato. Asseverou que o

direito penal tem sua existência pautada no princípio da subsidiariedade, “portanto,

para  que  se  possa  imputar  a  prática  de  crime ao  investigado,  necessário  que  sua

conduta se subsuma a algum tipo penal previsto em lei, o que inexiste no presente

caso”.  Assim,  diante  da  ausência  de  justa  causa  para  deflagrar  uma  ação  penal,

promoveu o arquivamento dos presentes autos. 

O digno magistrado, MÁRCIO IGLESIAS DE SOUZA FERNANDES, às fls. 02-

verso/03, discordando do pronunciamento ministerial  em relação ao arquivamento,

assinala que a promoção de arquivamento postulada pelo representante do Ministério

Público se  mostra temerária  sem a realização de novas  diligências  para  que sejam

melhor esclarecidos os fatos. Assim, remeteu os autos a esta Procuradoria-Geral de

Justiça para os fins do art. 28 do Código de Processo Penal.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Do  exposto,  verifica-se  que  a  razão  está  com o Ilustre  Promotor  de

Justiça, subscritor do pronunciamento Ministerial encartado às fls. 11/13, pois a justa

causa vincula o recebimento da denúncia à prova da existência material do crime e de
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indícios de que o acusado seja seu autor.

Para que seja possível o exercício do direito de ação é indispensável que

haja elementos idôneos, sérios e seguros, nos autos de inquérito policial ou nas peças

de informação, a demonstrar que houve uma infração penal. 

O  investigado,  Nilson  Francisco  Ferraza,  quando  ouvido  em  Juízo,

imputou fato  penalmente  punível,  sem,  no  entanto,  descrever  o  fato  e  apontar  o

sujeito  que  seria  o  autor  de  tal  fato.  O investigado  não indicou a  autoridade  que

estaria  envolvida  no  citado  “esquema”,  “cartel”  ou  “quadrilha”.  Pode-se,

perfeitamente,  verificar  que  as  palavras  foram  proferidas  na  oitiva  sem  qualquer

conotação injuriosa ou que fosse capaz de revelar o elemento subjetivo do crime de

desacato.  Não  se  pretendeu  menoscabar,  menosprezar  ou  profanar  determinada

autoridade pública. 

Ademais, para a configuração do delito de desacato:

“faz-se necessária a presença do funcionário público, não se exigindo,

contudo,  seja  a  ofensa  proferida  face  a  face,  bastando  que,  de

alguma forma, possa escutá-la, presenciá-la, enfim, que seja por ela

percebida.”1

Ademais,  pode-se  afirmar  que  também  não  há  nos  autos  indícios

suficientes  da ocorrência do crime contra a  honra,  pois  esses delitos  somente são

admitidos sob a modalidade dolosa, ou seja, deve estar presente a vontade de ofender

a honra do sujeito passivo. E esse elemento subjetivo do tipo não consta nos autos. 

Para o delito de calúnia, o fato deveria ser certo e determinado, definido

como crime, somado ao dolo de ofender a honra.  Não basta mera hipótese legal de

1 GRECO, Rogério. Código Direito Penal Comentado. 8ª edição. Niterói-RJ: Impetus, 2014, pág. 1070. 
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crime ou manifestação limitada a mero animus narrandi. Para a ocorrência do delito

de difamação deve o fato ser determinado o ofensivo à honra de alguém (que não

restou  indicado  nos  autos),  sendo  indispensável  para  a  configuração  do  delito,  a

existência do dolo particular, ou seja, do animus diffamandi. 

Assim,  não  havendo  elementos  sérios  e  idôneos  que  demonstrem

indícios razoáveis de que o investigado teria praticado comportamento que importasse

em desprezo, menoscabo, enfim, desprestígio para com a Administração Pública, ali

representada  por  seu  funcionário  no  exercício  de  sua  função,  ou  qualquer  outra

conduta perpetrada, em tese, contra a honra, aliada ao fato de que o procedimento

investigatório criminal não resultaria em preencher satisfatoriamente as condições da

ação penal (legitimidade de parte, punibilidade concreta, tipicidade aparente e justa

causa), o arquivamento dos autos é medida que se impõe, pois não há justificativa

plausível,  idônea e séria,  que conduza as investigações à deflagração de uma ação

penal quando o que realmente ocorreu foram imputações genéricas e abstratas sem

que ao menos fossem identificados eventuais funcionários, servidores ou autoridades

envolvidos.

O Parquet é o destinatário de toda a investigação policial, é consectário

lógico da própria função do órgão ministerial - titular exclusivo da ação penal pública –

cabendo  a  ele  proceder  à  coleta  de  elementos  de  convicção,  a  fim de  elucidar  a

materialidade do crime e os indícios de autoria. Deste modo, considerando as razões

contidas no pronunciamento Ministerial, aliado ao fato de que o direito penal possui

sua existência pautada no princípio da subsidiariedade, não há que se falar em fato

criminoso a justificar a continuidade das investigações. 

III. CONCLUSÃO
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Diante  do  exposto,  estando  fundamentado  e  adequado  o

pronunciamento do Ministério Público de 1º Grau, somos pela sua ratificação por esta

Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Curitiba, 14 de abril de 2015.

REGINALDO ROLIM PEREIRA
Procurador de Justiça
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