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Proposta de enunciado CONCRIM: 

Autor: Promotor de Justiça Luciano Medeiros 

No homicídio qualificado, a pena mínima aceitável para a condenação é 

de 20 anos de reclusão, estabelecendo-se o mesmo patamar para o 

crime de latrocínio. 

 
Exposição de motivos: 

NELSON HUNGRIA, talvez o maior penalista que o Brasil já viu, afirmava 

que: “O homicídio é o tipo central dos crimes contra a vida e é o ponto 

culminante na orografia dos crimes. É o crime por excelência. É o padrão da 

delinqüência violenta ou sanguinária, que representa como que uma reversão 

atávica às eras primevas, em que a luta pela vida, presumivelmente, se 

operava com o uso normal dos meios brutais e animalescos. É a mais 

chocante  violação   do   senso   moral   médio   da   humanidade   civilizada” 

(Comentários ao Código Penal, 6ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, vol. V, 

p. 25). 

Com o passar dos tempos, as lições de Hungria foram sendo relegadas as 

páginas da História, não mais repercutindo nas novas gerações de juristas e 

aplicadores do Direito. Basta imaginarmos que a pena de um homicídio 

consumado duplamente qualificado no Brasil quase sempre tem a pena 

estabelecida mais baixa que a sofrida por um latrocida ocasional, que aborda 

uma vítima na rua, subtrai seu relógio e dispara uma única vez sua arma de 

fogo, atingindo a cabeça do ofendido e matando-o instantaneamente, cujo 

mínimo de cumprimento será de 20 anos de reclusão. 

O que falar, ainda, das novas disposições trazidas pela Lei 13964/2019, 

quando estabelece penas em dobro para o roubo cometido com emprego de 

arma de fogo de uso restrito ou proibido, sendo o mínimo previsto para esse 



crime superior a pena mínima do homicídio doloso simples. Trata-se de 

verdadeiro descompasso. 

Ousamos dizer, contudo: o homicídio ainda é o mais chocante, o mais 

repugnante, o mais desprezível dos crimes, pois extingue a vida humana. É 

tão simbólico que foi o primeiro crime descrito pela Bíblia, após a expulsão 

de Adão e Eva do Paraíso. Foi o primeiro dos crimes descritos na tábua dos 

10 mandamentos (não matarás). É o primeiro crime descrito na parte especial 

do nosso Código Penal. 

Se a lei penal parece ser incoerente, ao ponto de estabelecer penas mais 

brandas que outros delitos para a mais grave das infrações penais, cabe ao 

intérprete da norma fazer valer o bom senso, pois, “na aplicação da lei, o juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” 

(LINDB, art. 5°). 

Invocamos, igualmente, o comando preconizado no art. 59 do CPB, no 

tocante a última parte, in verbis: 

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, 

bem  como  ao  comportamento  da   vítima,   estabelecerá,   conforme   seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:” 

Dessa forma, se a Lei Penal hoje parece ser desproporcional no tratamento 

do crime de homicídio em relação aos demais delitos, estabelecendo-se pena 

aquém da gravidade, cabe ao intérprete e especialmente ao Ministério 

Público, dentro do espaço de aplicação da pena permitido pelo legislador para 

o homicídio qualificado (12 à 30 anos) estabelecer como aceitável o mínimo 

legal estipulado para o delito de latrocínio, que é de 20 anos.



Proposta de enunciado CONCRIM: 

Autor: Promotor de Justiça Moisés Guarnieri. 

O Ministério Público da Bahia, nas suas atribuições criminais, orientará 

sua atuação no respeito ao direito das vítimas e de seus familiares à 

verdade, como reconhecimento da existência deste direito humano 

autônomo pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

 
Exposição de motivos: 

O processo penal tradicionalmente é utilizado como instrumento de defesa 

da sociedade com potencial de ferir direitos fundamentais dos réus. Contudo, 

pode e deve ser visto, também, como instrumento de tutela dos direitos 

fundamentais de todos os agentes do processo, inclusive das vítimas de 

crime. Logo, o processo penal deve se preocupar com todos eles. 

É impossível realizar justiça sem considerar os deveres, fixando-se apenas 

em direitos. A obrigação estatal não é apenas de abster-se de interferir nos 

direitos de quem o Estado protege, existe também obrigações positivas de 

concretizar os direitos de todos os seus cidadãos. Tal obrigação é perceptível 

da simples leitura do caput, do art. 5º, da CF. 

Para além da Constituição Federal que possui compromisso com o cidadão, 

seja criminoso ou vítima – ainda que dessa a doutrina nacional quase não 

fale e os operadores do direito se esqueçam – a Convenção Americana de 

Direitos Humanos se preocupa com as vítimas de crimes e identifica seus 

direitos. 

Nesse sentido, desde 1988, a Corte Interamericana de Direitos Humanos fala 

do direito autônomo à verdade como direito das vítimas e seus familiares. No 

caso Velasquez Rodrigues vs Hunduras a CIDH reconheceu a 

responsabilidade de Honduras pelo desaparecimento forçado de Ángel 

Manfredo Velásquez Rodríguez, entre outras pessoas, por atos praticados 

entre 1981 e 1984, bem como a inércia estatal em investigar e responsabilizar 

os culpados.



Desde então, a jurisprudência da Corte Interamericana vem se consolidando 

no sentido da existência do direito à verdade, sem que o defina de forma 

precisa. Mas indica obrigações positivas criminais para os Estados membros 

como forma de proteção das vítimas e seus familiares, evitando-se a 

impunidade. 

O fundamento jurídico invocado pela Corte emerge dos artigos 1ª, §1º, artigo 

2, artigo 8º, §1º e art. 25, da Convenção. 

É possível citar, dentre muitos casos de reconhecimento do direito à verdade 

e das obrigações positivas dos estados de criminalizar, no âmbito da Corte 

Interamericana, os casos Bairros Altos vs Peru, caso Paniagua Morales e 

outros vs. Guatemala, Castillo Páez vs. Peru, caso Gomes Lund e outros 

(“Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, caso Ximenes Lopes vs Brasil, caso 

Empregados da Fabrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus vs Brasil, caso 

Maria da Penha. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos já estabeleceu – caso 

Almonacid Arellano vs Chile - a obrigatoriedade de os agentes estatais - 

notadamente Poder Judiciário- realizarem o controle de convencionalidade 

para seguir o Pacto San Jose da Costa Rica e os precedentes da Corte. 

As obrigações positivas em matéria penal já são amplamente reconhecidas 

em território europeu, seja pelos precedentes do Tribunal de Estrasburgo – 

TEDH - de condenação de países da Europa por violação de obrigações 

positivas em matéria penal1-, seja pelas discussões acadêmicas e 

doutrinárias neste sentido. Inclusive, a Itália tem o ministro da Corte 

Constitucional Francesco Viganò como um dos expoentes do que chamaria 

de uma reinterpretação do princípio da reserva legal. Isso porque, nos 

estudos de tal autor ele indica que tradicionalmente o princípio da reserva 

legal é uma restrição à liberdade de escolha do legislador para fixar limites de 

não atuação em matéria criminal. Contudo, os exageros doutrinários e 

jurisprudenciais somados à modernidade exigem que sejam estabelecidos 

 

1 caso X e Y contra Países Bajos, el caso M. C. contra Bulgária, caso 

Siliadin contra Francia, caso A vs Reino Unido, caso Nachova contra 
Bulgaria, caso Paduret contra Moldavia, caso Mc Cann contra Reino 

Unido, caso Gäfgen contra Alemania



limites dentro dos quais o legislador não pode deixar de criminalizar condutas 

como forma de proteger direitos fundamentais. 

Do conjunto, é possível extrair obrigações processuais penais positivas: a) 

primárias, destinadas ao legislador para criar normas penais incriminadoras, 

com penas proporcionais e casos de proibição de estabelecimento de causas 

de exclusão do crime ou da pena – anistia, prescrição, etc; b) secundárias, 

destinadas ao aparato de persecução penal ( polícia judiciária, ministério 

público e judiciário) para que realizem uma investigação efetiva, em prazo 

razoável, com capacidade de efetivamente identificar o autor do crime e puni- 

lo de forma proporcional. Além de estabelecer a participação da vítima em 

todas as fases do processo como sujeito de direito e forma de concretizar o 

pluralismo e a diversidade, permitindo que ela apresente sua versão dos 

fatos. 

Na Espanha já existe O Estatuto Jurídico da Vítima de Delitos – Ley 4/2005. 

No Brasil temos o PL 3890/2020 para criar o Estatuto da Vítima. 

Nesta linha, propõe o enunciado para reconhecimento do direito à verdade – 

nome atribuído pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – e o 

compromisso do Ministério Público com a observância dos direitos humanos 

das vítimas. 



Proposta de enunciado CONCRIM: 

Autor: JOÃO RICARDO SOARES DA COSTA 

A notícia de fato criminal poderá ser arquivada internamente quando 

desprovida de elementos mínimos capazes de ensejarem a instauração 

de Procedimento Investigatório Criminal, ou ainda, quando já for objeto 

de apuração em TCO’s ou Inquéritos Policiais, sendo desnecessária a 

homologação por parte do Poder Judiciário ou Órgão Revisor.  

 

Exposição de motivos: 

A Resolução 174, do Conselho Nacional do Ministério Público unificou a 

instauração e a tramitação da Notícia de Fato perante os Órgão Ministeriais. 

Segundo o art. 1º, da normativa, a Notícia de Fato é “qualquer demanda 

dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à 

apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as 

atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada 

presencialmente ou não, entendendo- se como tal a realização de 

atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos 

ou representações”. 

No que pese a sua tramitação, a mencionada Resolução estabeleceu o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua apreciação, podendo tal prazo ser 

prorrogável, uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias. 

Já no que se refere o arquivamento do expediente, estabeleceu a 

Resolução: 

 
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: 

 
I – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou 

de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 

 
II – a lesão ao bem jurídico tutelado for 

manifestamente insignificante, nos termos de 

jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho 

Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; 

 
III – for desprovida de elementos de prova ou de 

informação mínimos para o início de uma apuração, e o 

noticiante não atender à intimação para complementá-

la. 

 
 



 
§ 1º O noticiante será cientificado da decisão de 

arquivamento preferencialmente por correio 

eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) 

dias. 

 
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de a 

Notícia de Fato ter sido encaminhada ao Ministério 

Público em face de dever de ofício. 

 
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do 

órgão que a arquivou e juntado à Notícia de Fato, 

que deverá ser remetida, no prazo de 3 (três) dias, 

ao Conselho Superior do Ministério Público ou à 

Câmara de Coordenação e Revisão respectiva para 

apreciação, caso não haja reconsideração. 

 
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato 

quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça 

de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo 

Ministério Público ou for incompreensível. 

 
Art. 5º Não havendo recurso, a Notícia de Fato será 

arquivada no órgão que a apreciou, registrando-se no 

sistema respectivo, em ordem cronológica, ficando a 

documentação à disposição dos órgãos correcionais. 

 
Art. 6º Na hipótese de notícia de natureza criminal, 

além da providência prevista no parágrafo único do 

art. 3°, o membro do Ministério Público deverá 

observar as normas pertinentes do Conselho 

Nacional do Ministério Público e da legislação 

vigente. 

 
Art. 7º O membro do Ministério Público, verificando que 

o fato requer apuração ou acompanhamento ou 

vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o 

procedimento próprio. 

 

Verifica-se que os artigos acima transcritos fazem uma breve distinção 

quanto ao caráter da Notícia de Fato. Logo, se a natureza da Notícia de Fato 

for criminal, poderá o Membro colher informações preliminares 

imprescindíveis para deliberar sobre procedimento próprio. Ressalte- se, 

todavia, que tal providência é discricionária, não estando o 

Promotor/Procurador adstrito a tal iniciativa. 

 

Nessa toada, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do 

Amazonas editou a Resolução 006/2015, a qual disciplina a tramitação dos 

procedimentos extrajudiciais civis e criminais no âmbito do Ministério Público 

do Estado do Amazonas, na área dos interesses ou direitos difusos, 

coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, o compromisso 



de ajustamento de conduta e a recomendação, e dá outras providências. 

 

De acordo com a Resolução 006/2015, do CSMP/AM, o indeferimento de 

Notícia de Fato de natureza criminal dispensa a remessa ao Poder Judiciário, 

sendo arquivada no Órgão de origem: 

 
 

Art. 24. Na hipótese de notícia de fato de natureza 

criminal, o órgão de execução deverá dar andamento, 

no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu 

recebimento, às representações, requerimentos, 

petições e peças de informação que lhes sejam 

encaminhadas, podendo este prazo ser prorrogado, 

fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias, nos 

casos em que sejam necessárias diligências 

preliminares para a investigação dos fatos para formar 

juízo de valor. 

 
Art. 25. Se o membro do Ministério Público se 

convencer da inexistência de fundamento para a 

instauração de procedimento investigatório criminal, 

indeferirá a notícia de fato, fazendo-o 

fundamentadamente. 

 
§1º. O membro do Ministério Público indeferirá a 

instauração de procedimento de investigação criminal. 

 
I - se faltar justa causa ou condição de procedibilidade 

à futura ação penal; 

 
II - se os fatos narrados não configurem crime ou 

contravenção penal; 

 
III - se o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação 

penal; 

 
IV - se, mesmo após as diligências preliminares, não 

surgirem quaisquer provas suficientes de crime ou de 

contravenção penal. 

 
§2º. O indeferimento da notícia de fato de natureza 

criminal, na forma do parágrafo anterior, dispensa a 

remessa ao Poder Judiciário e será arquivada na 

própria Promotoria de Justiça de origem 

 
 

Por analogia a Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, alguns Membros utilizam o artigo 19, para promoção do 

arquivamento da Notícia de Fato de caráter criminal, o qual assim dispõe: 

 
Art. 19. Se o membro do Ministério Público responsável 

pelo procedimento investigatório criminal se convencer 



da inexistência de fundamento para a propositura de 

ação penal pública, nos termos do art. 17, promoverá o 

arquivamento dos autos ou das peças de informação, 

fazendo-o fundamentadamente. 

 
§ 1º A promoção de arquivamento será apresentada ao 

juízo competente, nos moldes do art. 28 do Código de 

Processo Penal, ou ao órgão superior interno 

responsável por sua apreciação, nos termos da 

legislação vigente. 

 
§ 2º Na hipótese de arquivamento do procedimento 

investigatório criminal, ou do inquérito policial, quando 

amparado em acordo de não persecução penal, nos 

termos do artigo anterior, a promoção de arquivamento 

será necessariamente apresentada ao juízo 

competente, nos moldes do art. 28 do Código de 

Processo Penal. 

 
§ 3º Na hipótese de arquivamento do procedimento 

investigatório criminal, ou do inquérito policial, o 

membro do Ministério Público deverá diligenciar para a 

comunicação da vítima a respeito do seu 

pronunciamento. 

 
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, admite-se, por 

opção do ofendido, o uso de meio eletrônico para 

comunicação. 

 
Art. 20. Se houver notícia da existência de novos 

elementos de informação, poderá o membro do 

Ministério Público requerer o desarquivamento dos 

autos, providenciando-se a comunicação a que se 

refere o art. 5º desta Resolução 

 
 

Por inteligência dos artigos acima, o arquivamento da Notícia de Fato 

seria mediante o crivo judicial, devendo o expediente ser encaminhado a 

Vara Criminal competente. 

 

Diante das duas possibilidades de arquivamento da Notícia de Fato de 

natureza criminal (perante o juízo criminal e dentro do Órgão 

Ministerial), necessário se faz a presente consulta, a fim de provocar 

este Órgão, para harmonização das diretrizes de atuação, nos termos 

do art. 6º, I, do Ato Normativo 032/2020, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico TJBA nº 2.682, do dia 21 de agosto de 2020. 

 
Vale ressaltar que, data máxima vênia, o entendimento de que qualquer 

notícia de fato criminal deve ser arquivada perante o juízo (enquanto 



suspensos os dispositivos do CPP que possibilitam o arquivamento no âmbito 

do Ministério Público - órgão revisor) soa, no mínimo, desarrazoável, tendo 

em vista que qualquer informação sobre prática criminosa resultará em um 

procedimento moroso e burocrático. 

 

Veja: Se um cidadão procura um órgão do Ministério Público e informa, 

por exemplo, a prática de um ato de improbidade administrativa por um 

agente público, e essa informação for despro- vida de elementos 

informativos suficientes para a instauração de um Inquérito Civil ou procedi- 

mento correlato, poderá o membro arquivar a NF internamente. Por outro 

lado, se o mesmo cidadão relata que vem sendo ameaçado por um terceiro, 

sem apresentar provas suficientes para tanto, ou então meios para se chegar 

a tais elementos, deverá o agente ministerial arquivar a NF “criminal” em 

juízo. 

 

Seria tal forma a mais adequada? Qualquer notícia de fato criminal, por 

mais desprovida de elementos que seja, deverá realmente ser arquivada 

perante o Juízo? Será que todos os Boletins de Ocorrência registrados em 

Delegacias de Polícia resultam na lavratura de TCO’s ou instaura- ção de 

Inquéritos Policiais? 

 

Poderíamos refletir, ainda, sobre a necessidade de arquivamento em 

juízo daqueles fatos que já se encontram em fase de apuração pela Polícia 

Civil (Inquéritos Policiais instaurados – requisitados ou não pelo membro do 

MP). Nesses casos, entendo que bastaria informar na pró- pria notícia de 

fato o número do caderno investigativo (se possível cópia da portaria e 

demais diligências já realizadas) e consequente arquivamento interno no 

próprio órgão, utilizando-se como base o inciso I do artigo 4º da Resolução 

174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

A conclusão do caderno investigativo instaurado já será objeto de análise 

pelo Promotor de Justiça Natural para atuar no feito, bem como pelo membro 

com atribuição no tocante ao controle externo na atividade policial, sendo 

extremamente burocrático e ineficiente a instauração de pro- cedimento 

próprio para acompanhar os fatos em apuração pela Autoridade Policial. 


