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Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2019.

1. APRESENTAÇÃO
Com o propósito de estimular e qualificar as atividades de Membros e Servidores do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso que atuam na área criminal, apresentamos o
Informativo da Matéria Criminal referente ao mês de agosto de 2019, produzido pela
Coordenação Geral dos Centros de Apoio Operacional e equipe.
2. CAPACITAÇÃO
CEAF DISPONIBILIZA CURSO SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Para aprimorar as técnicas de investigação criminal dos membros e servidores do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional disponibilizou o “Curso de Técnicas Especiais de Investigação e Meios Especiais
de Obtenção de Provas”, ministrado pelo Procurador da República em Brasília, Vladimir
Barros Aras, por meio da plataforma de aprendizagem de ensino a distância.
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio da Plataforma de
Aprendizagem do CEAF/EaD, clicando aqui.
3. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
JURISPRUDÊNCIA EM TESES TRATA SOBRE CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS
A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou a edição 131
de Jurisprudência em Teses, relativo aos crimes previstos na Lei de Drogas. Veja a edição
completa, clicando aqui.
JURISPRUDÊNCIA EM TESES TRATA SOBRE CRIMES CONTRA A HONRA
A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou a edição 130
de Jurisprudência em Teses, com o tema Crimes contra a Honra. Veja a edição completa,
clicando aqui.
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DIREITO PENAL – PRINCÍPIOS E GARANTIAS PENAIS
CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL E RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
O Plenário, por maioria, concedeu habeas corpus de ofício para decotar da pena imposta
ao paciente — condenado pela prática dos crimes de estupro em concurso de agentes e
atentado violento ao pudor em concurso de agentes; além do crime de corrupção de
menores, tudo em concurso material — a incidência da majorante prevista no art. 9º da
Lei 8.072/1990. Veja o conteúdo do Informativo 947 do STF, clicando aqui.
DIREITO PENAL – DOSIMETRIA
MAUS ANTECEDENTES E CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM
JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS
O Plenário iniciou julgamento de recurso extraordinário em que se discute a possibilidade
de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem consideradas como
maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (Tema 150 da Repercussão
Geral). Veja o conteúdo do Informativo 947 do STF, clicando aqui.
DIREITO PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI
TRIBUNAL DO JÚRI: ABSOLVIÇÃO E PRONUNCIAMENTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
A Primeira Turma iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute a possibilidade
de se anular julgamento realizado pelo tribunal do júri, em virtude de o conselho de
sentença haver absolvido o acusado após responder afirmativamente aos quesitos alusivos
ao reconhecimento da materialidade e autoria do crime. Veja o conteúdo do Informativo
947 do STF, clicando aqui.
4. NOTÍCIAS E ATUAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS
INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA TRATA DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL A PARTIR DE MATÉRIA JORNALÍSTICA
A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou a edição 652
do Informativo de Jurisprudência, com destaque para dois casos julgados. No RHC
98.056, de relatoria do ministro Antonio Saldanha Palheiro, a Sexta Turma decidiu, por
unanimidade, que é possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria
jornalística. Veja a matéria completa, clicando aqui.
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MINISTRO CLASSIFICA COMO “AVENTURA PROCESSUAL”
HABEAS CORPUS QUE ALEGA EXCESSO DE PRAZO EM PRISÃO FLAGRANTE RECENTE
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogerio Schietti Cruz indeferiu
liminarmente um habeas corpus que sustentou a tese de excesso de prazo para a instrução
criminal em um caso de furto qualificado ocorrido em maio de 2019 cuja audiência de
instrução e julgamento está marcada para o dia 5 de setembro. Veja a matéria completa,
clicando aqui.
PELA VIOLÊNCIA DOS CRIMES, SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR
DOMICILIAR É NEGADA A MÃE DE MENOR DE 12 ANOS
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha,
negou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar de uma mãe de menor
de 12 anos acusada de duas tentativas de homicídio e um homicídio consumado
qualificado, em razão da violência dos crimes praticados. Veja a matéria completa,
clicando aqui.
CNPG MANIFESTA SUA PREOCUPAÇÃO COM O AVANÇO DO
PROJETO DE LEI SOBRE O ABUSO DE AUTORIDADE
O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério
Público dos Estados e da União (CNPG) vem manifestar sua
preocupação com a aprovação, na Câmara dos Deputados, do
Projeto de Lei de Abuso de Autoridade, PL nº 7.596/2017, em
razão dos obstáculos criados à legítima atuação do Ministério
Público brasileiro no combate à criminalidade organizada e à
corrupção. Veja a matéria completa, clicando aqui.
"LAVA JATO" NO RIO JÁ TEM 37 ACORDOS DE
DELAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADOS
Desde novembro de 2015, o Ministério Público Federal firmou, na operação “lava jato” no
Rio de Janeiro, 37 acordos de colaboração premiada já homologados pelo Judiciário. O
valor das multas e ressarcimentos desses compromissos alcança R$ 945 milhões. Veja a
matéria completa, clicando aqui.
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USO DE PERFIS GENÉTICOS NO PROCESSO CRIMINAL É TEMA DE PALESTRA NO MP/BA
As amostras de DNA encontradas em cenas de crime ou obtidas a partir de exames
periciais podem ser uma parte importante da solução de crimes. Por essa razão, elas são
reunidas nos chamados bancos de perfis genéticos, onde as amostras podem ser
comparadas e levar a identificação de vítimas e suspeitos. Veja a matéria completa,
clicando aqui.
MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO REALIZA OPERAÇÕES
SIMULTÂNEAS PARA COMBATER O CRIME ORGANIZADO EM TODO O PAÍS
Nove Grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaecos) do Ministério
Público brasileiro realizam, nesta quinta-feira (15/08), operações contra integrantes de
organizações criminosas em todo o país. A ação nacional é articulada pelo Grupo
Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) - colegiado que reúne os
Gaecos de todos os estados brasileiros. Veja a matéria completa, clicando aqui.
INVESTIGADA PERDE PRISÃO DOMICILIAR APÓS
SER FLAGRADA DE BICICLETA POR RUAS DE MUNICÍPIO
A Justiça acolheu manifestação do Ministério Público do Estado
de Mato Grosso e converteu a prisão domiciliar concedida a
Ana Drieli Aparecida da Silva, alvo da Operação “Presente de
Grego”, em preventiva. Beneficiada anteriormente com liminar
concedida em Habeas Corpus, onde alegou a necessidade da
prisão domiciliar para cuidar dos filhos menores, a investigada
foi flagrada andando de bicicleta pelas ruas da cidade, inclusive em frente a sede das
Promotorias de Justiça do município de Vera. Veja a matéria completa, clicando aqui.
VAQUEIRO É CONDENADO A 47 ANOS DE RECLUSÃO PELOS
ASSASSINATOS DE PAI E FILHO PROCURADORES EM VILA RICA
Após mais de 15 horas de julgamento, o vaqueiro José Bonfim
Alves de Santana foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de
47 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e
60 dias-multa, pelo duplo homicídio de pai e filho, Saint Clair
Martins Souto e Saint Clair Diniz Martins Souto, respectivamente.
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O conselho de sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, e não absolveu o
réu. Veja a matéria completa, clicando aqui.
MILITARES SÃO DENUNCIADOS POR COMERCIALIZAR MATERIAIS DE USO
OBRIGATÓRIO PARA ALUNOS EM CURSO DE FORMAÇÃO
Dois militares do Corpo de Bombeiros foram denunciados pelo Ministério Público do
Estado de Mato Grosso pelo exercício de comércio por oficial em serviço, crime previsto no
artigo 204 do Código Militar. Consta na denúncia, que o TEN CEL BM Licínio Ramalho
Tavares e o 2º TEN BM José Ribamar dos Reis Marinho, ambos oficiais da ativa,
comercializaram materiais de uso obrigatório para alunos do 16º Curso de Formação de
Soldados Bombeiro Militar. Veja a matéria completa, clicando aqui.
SARGENTO DA PM É DENUNCIADO POR DEIXAR
VÍTIMA CEGA DE UM OLHO APÓS DISPARO
O atendimento de uma ocorrência sobre suposta perturbação do sossego alheio, em Alto
Paraguai (a 200 km de Cuiabá), resultou em fratura e evisceração (arrancamento) do olho
esquerdo de um dos acusados que tornou-se vítima da ação de um sargento da Polícia
Militar. O fato, que aconteceu no dia 18 de novembro do ano passado, consta em
denúncia criminal oferecida em 13/08 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Veja a matéria completa, clicando aqui.
MPMT PARTICIPA DE VISTORIA REALIZADA NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO
Os promotores de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente e Rodrigo de Araújo Braga
Arruda integraram no dia 16/08 o grupo de autoridades que realizou uma inspeção na
Penitenciária Central do Estado (PCE). O objetivo foi verificar as condições gerais da
unidade em razão da repercussão da operação intensiva de revista geral que está sendo
realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Veja a matéria completa,
clicando aqui.
RÉU É CONDENADO A 22 ANOS E SEIS MESES DE PRISÃO
POR MATAR EX-MULHER COM 27 FACADAS
Conhecido como “Irmão Cláudio” no município de Sorriso, Antônio Cláudio da Silva
Santos foi condenado a 22 anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo
homicídio praticado contra a sua ex-convivente Mary Célia Freitas Soares. Os jurados
acolheram as qualificadoras defendidas pelo Ministério Público de que o crime foi
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praticado por motivo torpe, com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima,
por meio cruel e feminicídio. O julgamento ocorreu no dia 15/08. Veja a matéria
completa, clicando aqui.
PROMOTORIA MILITAR, GAECO E DHPP DEFLAGRAM OPERAÇÃO COVERAGE E
TERCEIRA FASE DA OPERAÇÃO MERCENÁRIOS
Nesta quarta-feira (21/08), a Promotoria Militar, em conjunto com o GAECO – força tarefa
composta pela Policia Militar, Civil e Ministério Público, e a Delegacia Especializada de
Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deflagraram, respectivamente, a “Operação
Coverage” (palavra em latim que significa Cobertura), e a 3ª fase da “Operação
Mercenários”. Veja a matéria completa, clicando aqui.
5. ARTIGOS
A DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA PARA A ATUAÇÃO DO COAF
E O ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
A decisão proferida monocraticamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Dias Toffoli, atendendo a pedido da defesa do Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)
para suspender investigação intentada contra ele e outros com dados fornecidos pelo
COAF, culminou, desastradamente, no reconhecimento da repercussão geral e
consequente suspensão provisória, em todo o País, de todos os processos e investigações
em que houve compartilhamento de dados fiscais e bancários com o Ministério Público
sem prévia autorização judicial. Veja o artigo completo, clicando aqui.
NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE, ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Em primeiro lugar é bom ressaltar que no Estado de Direito e num regime democrático,
ninguém em sã consciência é contrário à punição das Autoridades que eventualmente
venham a praticar abusos, portanto, não somos contra a atualização da Lei de Abuso de
Autoridade e menos ainda contra a punição de eventuais abusos. Veja o artigo completo,
clicando aqui.
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Equipe responsável:
José Mariano de Almeida Neto – Promotor de Justiça
Tarlyson Corrêa Martins – Oficial de Gabinete
Viviane Araujo Batistella – Auxiliar Ministerial
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