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PIC 94.0003.0002199/20-6 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL  

 

 

VISTOS 

 

 

 

 

 

 

    Recebi, na data de ontem, por volta de 14h32min, 

informação via whatsapp do funcionário de prenome Leonardo1, da 3ª. Promotoria 

de Justiça da Barra Funda, de que o PIC 94.0003.0002199/20-6 foi a mim 

distribuído em observância ao pedido de providências 1.00060/2016-42 do 

Conselho Nacional do Ministério Público2 em que o subscritor figurou como parte 

indireta e que motivou a mudança das regras de distribuição de investigações 

independentes capitaneadas pelo Ministério Público com a obrigatoriedade de 

distribuição entre os pares, no prazo de 24 horas, da investigação. Desta maneira 

a nova sistemática imposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público, após o 

leading case mencionado no protocolado supra é a determinação de distribuição 

de quaisquer investigações, peças de informações ou representações entre todos 

os Promotores de Justiça, de igual entrância e mesma atribuição, que atuam no 

mesmo foro para as providências que entender pertinentes.  

  

    Para a minha surpresa, antes de qualquer manifestação 

de minha lavra, Promotor de Justiça Natural, que, tempestivamente, comunicou ao 
                                                           
1 Terminal telefônico móvel 11. 98254.2888 
2 file:///C:/Users/Cassio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/WXZETZT0/leia-decisao-
liminar-cnmp-suspendeu.pdf 
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funcionário que leria a portaria a fim de verificar seu conteúdo e tomar as 

providências cabíveis, bem como concordar ou não com a atuação conjunta da 

Doutora Celeste Leite dos Santos vimos noticiada no site 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/30/mp-apura-possivel-

omissao-de-notificacao-de-coronavirus-por-parte-de-hospital-de-sp.ghtml já a 

instauração da investigação sob a manchete em letras garrafais: MP APURA 

POSSÍVEL OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE CORONAVÍRUS POR PARTE DE 

HOSPITAL DE SP.  No site da APMP (Associação Paulista do Ministério Público), 

igualmente, também trataram de explicitar a atuação, conforme site 

https://www.apmp.com.br/noticias/mp-instaura-procedimento-para-apurar-

mortes-em-hospital-na-capital/ 

 

      Entretanto, o Promotor de Justiça Natural do caso é o 

signatário e, em nenhum momento houve convalidação ou concordância com o 

conteúdo ou com a atuação em conjunto com a referida Promotora de Justiça, que 

tomou a iniciativa ex officio de instaurar referida investigação e muito, 

provavelmente, foi quem tratou de exteriorizar a imprensa a sua iniciativa.  

 

     De todo modo, através de leitura superficial de seus 

termos inaugurais, depreende-se possíveis erros técnicos absolutamente 

irremediáveis. Há equívocos quanto à competência dos Juízes do Foro Criminal da 

Barra Funda, mas também quanto ao mérito da investigação.  

 

      O objeto da investigação é a apuração de eventual 

prática do delito previsto no artigo 269 cc. o artigo 258, parte final, do CP3 

                                                           

3 Formas qualificadas de crime de perigo comum 

 Art. 258 - Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena 
privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de 
culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se 
a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço.  

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/30/mp-apura-possivel-omissao-de-notificacao-de-coronavirus-por-parte-de-hospital-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/30/mp-apura-possivel-omissao-de-notificacao-de-coronavirus-por-parte-de-hospital-de-sp.ghtml
https://www.apmp.com.br/noticias/mp-instaura-procedimento-para-apurar-mortes-em-hospital-na-capital/
https://www.apmp.com.br/noticias/mp-instaura-procedimento-para-apurar-mortes-em-hospital-na-capital/
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(notificação compulsória de doença). Embora não conste na portaria, o artigo 285 

do CP4 possibilitou a aplicação do artigo 258 nos crimes contra a saúde pública.  

 

     Ocorre que o tipo básico do crime de ausência de 

notificação de doença previu pena de seis (6) meses a dois (2) anos e multa. Logo, 

INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, nos termos da Lei 9099/95.  

 

     Portanto, o terreno correto para a eventual apuração 

seria o JECRIM (Juizado Especial Criminal). Consequentemente, não podemos – 

nós Promotores de Justiça do Fórum Central – investigar crime de menor 

potencialidade ofensiva, do qual não temos atribuição para processar e com muito 

mais razão para investigar, sob pena de nulidade absoluta. Há indiscutível violação 

aos ditames do artigo 98 da Constituição Federal, que detém competência material 

para a questão, portanto, improrrogável.  

 

    O equívoco permanece mesmo com a ginástica 
intelectual constante da portaria que entendeu por bem, sem investigação prévia e 
com base em notícias jornalísticas, já inserir a causa agravante do artigo 258, 
parte final do CP, segundo o qual determina que se houver morte a pena será a do 
homicídio culposo.   

 

     MAS SERIA O SOLO PERTINENTE, desde que houvesse  
causalidade entre os crimes de ausência de notificação compulsória de doença 
com eventual homicídio culposo. Rigorosamente há uma impropriedade 
investigatória tamanha nessa portaria contaminada pela ausência de lógica.    

                                                           

4 Forma qualificada 

   Art. 285 - Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste Capítulo, salvo quanto ao 
definido no art. 267. 
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     Não há como se partir de um crime omissivo próprio, 
autêntico crime de perigo (ausência de notificação pelo médico) e se chegar a um 
crime material (homicídio culposo), autêntico crime de dano.  Isso é princípio 
comezinho de Direito Penal. 

 

    Ora, o ato de não notificar é um não fazer. O ato de 
matar alguém culposamente é um fazer (imprudência ou imperícia). Ora, um não 
fazer não desembocará, no caso concreto, num fazer. A ausência de notificação 
não gera a morte de alguém. Não dá, terminantemente, para afirmar que da 
ausência de notificação suceda homicídio culposo por negligência, porque não 
sabiam e não tinham condições de saber, conforme abaixo se explicará melhor, 
sobre a causa mortis. Essa compreensão não nos parece difícil.  

 

      Não há, definitivamente, nexo de causalidade, nos 
termos do artigo 13 do CP, entre um e outro. Portanto, ou o investigador 
pontualmente investiga os homicídios culposos, desde que possua atribuição e 
elementos idôneos para tal, ou investiga o crime omissivo próprio. Não há 
compatibilidade lógica entre os dois.   

 

     Definitivamente, não há como atribuir aos médicos do 
referido nosocômio, aliás, sequer identificados na portaria, o dolo característico e 
correspondente da ausência de notificação de doença(crime de perigo abstrato), 
isto porque é consabido que faltam testes para a detecção do COVID 19 no Brasil e 
aqueles poucos pacientes que são submetidos aos testes não se obtém com a 
rapidez necessária o resultado5, conforme amplamente noticiado 
https://exame.abril.com.br/brasil/escassez-no-sus-profissionais-da-saude-relatam-batalha-

contra-coronavirus/. https://bhaz.com.br/2020/03/30/bebe-diagnosticado-coronavirus-sem-

exame/, https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/17/ministerio-da-saude-

admite-falta-de-testes-no-brasil-e-preve-aumento-da-producao-da-fiocruz.ghtml, 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/17/ministerio-da-saude-admite-

falta-de-testes-no-brasil-e-preve-aumento-da-producao-da-fiocruz.ghtml, 

https://mortesemtabu.blogfolha.uol.com.br/2020/03/30/depoimento-de-uma-medica-do-

front/ 

                                                           
5
 https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/03/16/paciente-com-suspeita-de-coronavirus-

reclama-da-demora-na-divulgacao-de-resultado-de-exame.ghtml,  

https://exame.abril.com.br/brasil/escassez-no-sus-profissionais-da-saude-relatam-batalha-contra-coronavirus/
https://exame.abril.com.br/brasil/escassez-no-sus-profissionais-da-saude-relatam-batalha-contra-coronavirus/
https://bhaz.com.br/2020/03/30/bebe-diagnosticado-coronavirus-sem-exame/
https://bhaz.com.br/2020/03/30/bebe-diagnosticado-coronavirus-sem-exame/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/17/ministerio-da-saude-admite-falta-de-testes-no-brasil-e-preve-aumento-da-producao-da-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/17/ministerio-da-saude-admite-falta-de-testes-no-brasil-e-preve-aumento-da-producao-da-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/17/ministerio-da-saude-admite-falta-de-testes-no-brasil-e-preve-aumento-da-producao-da-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/17/ministerio-da-saude-admite-falta-de-testes-no-brasil-e-preve-aumento-da-producao-da-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/03/16/paciente-com-suspeita-de-coronavirus-reclama-da-demora-na-divulgacao-de-resultado-de-exame.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/03/16/paciente-com-suspeita-de-coronavirus-reclama-da-demora-na-divulgacao-de-resultado-de-exame.ghtml
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     Ora, se não possuem o resultado, não há como notificar 
algo sem a certeza do diagnóstico. Isso é de uma clareza ululante!  

 

     Sem diagnóstico rápido e preciso não tem o médico 
condição de fazer a notificação. Se ele faz a notificação errada?  

 

     Essa problemática fática e conhecida de todos, por si 
só, já afasta o dolo.  

 

     Portanto, diante desse cenário, inadmissível entender-
se que os médicos, que mal sabiam dos resultados possam ser responsabilizados 
pela omissão, eis que estão preocupadíssimos na linha de front desta guerra 
biológica, com toda sorte de déficit de equipamentos de proteção individuais 
necessários, com parca estrutura material adequada para trabalhar no combate 
ao vírus, sem saber detidamente como ele atua ou funciona no organismo humano 
no nosso país tropical e muitos deles, inclusive, estão sendo contaminados.  

 

     E vamos, além.  

     

     Enfatize-se, por importantíssimo, que as hipóteses que 
possibilitam a aplicação do artigo 258 nos crimes contra a saúde pública são 
eminentemente situações que carregam o elemento anímico do crime 
preterdoloso (dolo antecedente do médico em não comunicar a doença e culpa 
pelo resultado). Mas reitera-se: não há como de um crime de perigo emergir um 
crime de dano. Desta forma ineficaz a tentativa de firmar a atribuição inserindo a 
referida agravante. Nesse sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça: STJ, Resp 945311 SP 2007/0092639-8  

 

     Afirma-se, peremptoriamente, que nestas condições 
não há como interpretar friamente a lei e assacar a esses verdadeiros heróis, o 
dolo do crime omissivo próprio. Não há razoabilidade nessa afirmação, mormente 
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porque se não há exame disponível no mercado e com resultado rápido (positivo 
ou negativo para a COVID 19), não há como responsabilizá-los pela inércia, por 
mais um defeito do Estado, que somente previu a saúde nas hipócritas linhas de 
nossa analítica Constituição Federal de 1988, que muito escreveu e pouco nos 
forneceu.  

 

     Desta forma exsurge, não só o erro de competência – 
caso de JECRIM – se fosse realmente hipótese do crime omissivo próprio; mas, 
outrossim, erro de análise e lógica dos fatos, daí decorrendo, numa leitura mais 
detida, tanto da portaria, quanto das matérias que a embasaram, impossibilidade 
fática de persecução do crime de omissão de notificação de doença contagiosa.  

 

     Destaca-se, por último, que o ativismo ministerial é tão 
pernóstico quanto à negligência do Poder Público. O Ministério Público não é e 
nem deve se portar como auditor do sistema de saúde, porque muito mais 
atrapalharia do que ajudaria a sociedade a quem deve satisfação de seus atos, 
ainda mais em caso sem qualquer conotação jurídico-penal, neste período de 
caos, não é não deve se portar como mandatário político, porque não foi eleito 
para tal, não pode e não deve interpretar a lei de maneira gélida, dissociada dos 
fatos e da realidade brasileira e, principalmente, não deve interpretar a lei para 
massagem do ego.  

 

     Essa questão é de cunho meramente administrativo e já 
está sob a égide da Secretaria de Saúde. Mostra-se, portanto, fora e alheia da 
esfera ministerial penal. De mais a mais, vê-se claramente da portaria que não há 
fato concreto e determinado, contrariando, ainda, os ditames da resolução 181/17 
do CNMP – aliás, sequer citada na portaria.  Relevante, ainda, destacar que a 
resolução 181/17 que tratou da matéria também não foi abordada na portaria, tendo 
a subscritora daquela fundamentado sua írrita investigação em resolução antiga, 
já revogada, a 13/06.   

 

     Desta forma com base no artigo 3º, &3º, da resolução 
181/17 do CNMP6, por AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO a perscrutar requeremos, na 

                                                           
6
 “no caso de instauração de ofício, o procedimento investigatório criminal será distribuído 

livremente entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-lo, incluído 
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posição de Promotor de Justiça Natural, o arquivamento do presente 
procedimento investigatório criminal ressalvando-se, todavia, os artigos 18 e 28 
do CPP esclarecendo que seria absolutamente temerário encaminhar ao Promotor 
de Justiça do Juizado Especial Criminal, a presente investigação, porque eivada de 
ausência de justa causa no mérito.   

 

     São Paulo, 31 de março de 2020.  

 

    CASSIO ROBERTO CONSERINO 

    106º. Promotor de Justiça Criminal  

 

DOCUMENTOS: 

1. Cópia da portaria de instauração do presente procedimento, que fez alusão 
a matérias jornalísticas.  

2. Manifestação requerendo o arquivamento da investigação.  

      

                                                                                                                                                                                  
aquele que determinou a sua instauração, observados os critérios fixados pelos órgãos 
especializados de cada Ministério Público e respeitadas as regras de competência temporária em 
razão da matéria, a exemplo de grupos específicos criados para apoio e assessoramento e de 
forças-tarefas devidamente designadas pelo procurador-geral competente, e as relativas à 
conexão e à continência” (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 


