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DECISÃO

 Trata-se de recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do 
Ceará que concedeu em parte a ordem vindicada e, na parte conhecida, deferiu-a parcialmente em favor 
de WESLEY OLIVEIRA DA SILVA, THYANE DANTAS DE OLIVEIRA e SABRINA TAVARES 
BRANDÃO, determinando o arquivamento do Inquérito Policial n. 331-24/2021 e o trancamento parcial 
do Procedimento Investigatório Criminal 06.2021.00001661-5.

Esta ação constitucional foi movida com objetivo de trancar investigação promovida em 
desfavor dos pacientes pelos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Trabalho Covid-19 da 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará. Insistem os recorrentes na completa ausência de justa 
causa para a persecução criminal pela atipicidade das condutas que praticaram, pugnando pela integral 
concessão da ordem.

Os fatos investigados se referem, em síntese, à vacinação contra COVID-19 de WESLEY 
OLIVEIRA e SABRINA TAVARES em local diverso do agendamento previamente realizado por ambos, 
e na vacinação de THYANE DE OLIVEIRA sem o seu prévio e necessário agendamento.

No que diz respeito à concessão parcial da ordem, registro que o arquivamento do IP n. 331-
24/2021 deu-se pela constatação de apurar as mesmas condutas investigadas no PIC 06.2021.00001661-5, 
sendo que o trancamento parcial deste último se limitou à imputação de prática da conduta prevista no 
tipo penal do art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva), sem prejuízo do 
prosseguimento da apuração em relação aos delitos previstos nos arts. 312 e 317, §2º, ambos do Código 
Penal.

Dessa forma, a decisão recorrida determinou o prosseguimento do indicado PIC para 
apuração do crime de peculato (na modalidade peculato desvio) e corrupção passiva (na modalidade 
privilegiada).

Antes mesmo da distribuição deste recurso, os recorrentes postularam lhe fosse atribuído 
efeito suspensivo no bojo da Pet n. 14.927/CE. Naqueles autos trouxeram cópia da denúncia ofertada em 
seu desfavor, requerendo a sustação de seu recebimento.

Por versarem sobre os mesmos fatos, a solução conjunta dos indicados processos se impõe.

É o relatório. Decido.

A investigação criminal instaurada em desfavor dos pacientes é absolutamente 
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despropositada e merece ser trancada, por atipicidade das condutas por eles praticadas.

Lembro que a pandemia do Coronavírus gerou uma situação de pânico e angústia, levando o 
país a uma crise sanitária sem precedentes. O desespero tomou conta de muitos, provocando a prática de 
condutas moralmente reprováveis, noticiadas diariamente pela imprensa, de tentativa de burla à ordem 
estabelecida pelos planos nacionais, estaduais ou municipais.

As mencionadas condutas de desrespeito às regras de vacinação são, repito, moralmente 
reprováveis. Todavia, o moralmente reprovável não é, necessariamente, infração penal. 

O princípio da legalidade, garantido pelo inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal, 
estabelece que somente pode haver responsabilização criminal por condutas previamente criminalizadas, 
adequada e claramente descritas pelo legislador. E a conduta de submeter-se à vacinação contra a Covid-
19 em local diverso do agendado e/ou com aplicação de imunizante diverso do reservado e/ou de 
submeter-se à vacinação contra a Covid-19 sem a realização de agendamento não encontra tipificação 
em nosso ordenamento jurídico.

O acórdão recorrido considerou que as condutas praticadas subsumem-se, em tese, aos tipos 
penais previstos nos arts. 312 e 317, §2º, ambos do Código Penal. O primeiro encontra-se assim redigido:

Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 
alheio.

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Ora, nenhum dos elementos objetivos (verbos nucleares) contidos no art. 312 do Código 
Penal logrou ocorrer. Não houve apropriação, tampouco desvio de doses de vacina contra a Covid-19, já 
que destinadas à população em geral. E nesse grupo de beneficiários se inserem indubitavelmente os 
pacientes, que tinham o direito de ser vacinados (embora em local ou momento diverso). Afinal, a saúde 
é direito social assegurado pelo art. 6º da Carta Constitucional.

A ausência de prática de apropriação ou desvio de bem móvel pelos funcionários envolvidos 
afasta a possibilidade de responsabilização dos pacientes por coautoria em suposto peculato.

Afigura-se igualmente despropositada a suposta tipificação da conduta dos pacientes como 
corrupção passiva na forma do §2º (modalidade privilegiada) do art. 317 do Código Penal, que dispõe 
(destaquei):

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem.

§1º [...]

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de 
dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

A modalidade privilegiada do crime de corrupção passiva criminaliza, de maneira mais 
branda, a conduta do agente que pratica ato de ofício com infração a dever funcional a pedido de alguém, 
que exerce algum tipo de influência sobre sua atuação, sem solicitação ou recebimento de vantagem 
ilícita. Na hipótese trazida a julgamento, o paciente WESLEY OLIVEIRA DA SILVA é cantor de renome 
nacional, circunstância que teria facilitado a vacinação questionada, com prática de infração de ato de 
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ofício pelos funcionários envolvidos. 

Nesse ponto, observo que os crimes de corrupção passiva e ativa configuram uma exceção à 
teoria monista do concurso de pessoas, sendo tipos penais autônomos. Pode-se dizer que a circunstância 
de encontrarem tipificação distinta faz com que a atividade criminosa do corruptor ocorra em plano 
distinto daquela realizada pelo corrupto. Por esse motivo, não se admite a configuração de concurso de 
pessoas entre os supostos corruptos e os supostos corruptores em um mesmo tipo penal, pois a existência 
de tipos penais diversos torna inviável esse tipo de coautoria.

A opção do legislador de não prever, na corrupção ativa, uma modalidade privilegiada, 
denota seu desejo de não criminalizar a conduta daquele que exerce algum tipo de influência social (que 
não envolva oferta ou pagamento de vantagem ilícita) sobre o funcionário público. E essa opção 
legislativa é obstáculo à criminalização desse agente corruptor por coautoria na corrupção passiva 
privilegiada. 

Percebe-se, no entanto, ao exame da denúncia que o órgão acusatório pretende que os 
pacientes sejam responsabilizados por corrupção passiva, por coautoria com funcionários públicos que 
supostamente a praticaram, sendo eles os supostos corruptores! Isso não se pode admitir!

A inadequação da pretendida tipificação das condutas praticadas pelos pacientes revela-se 
ainda mais patente quando verificamos a movimentação do Poder legislativo para criminalizar as 
condutas de burla aos planos de vacinação. Trata-se, sem dúvida, de um forte indicativo da 
insuficiência do atual arcabouço normativo para subsunção dos fatos narrados no PIC questionado 
e na peça acusatória ofertada.

De fato, a reprovabilidade das condutas dos “fura-filas” levou a Câmara dos Deputados a 
aprovar o Projeto de Lei n. 25/2021, que acresce os arts. 268-A, 312-A e 317-A Código Penal para 
tipificar as condutas de infração de medida de imunização, bem como de corrupção em planos de 
imunização, projeto que aguarda apreciação pelo Senado Federal.

O indicado projeto de lei tramita conjuntamente com o de n. 13/2021 e o de n. 15/2021, que 
tipificam a conduta de burlar a ordem de vacinação estabelecida pelo poder público durante 
situação de emergência em saúde pública de importância nacional.

A movimentação do Poder Legislativo para criminalizar as condutas de burla aos planos de 
vacinação robustece a conclusão de inadequação do ordenamento jurídico em vigor para subsunção 
dos fatos narrados na denúncia ofertada em desfavor dos recorrentes. 

O direito penal não admite punição por interpretação extensiva ou analogia! E é isso, em 
síntese, o que o Ministério Público do Estado do Ceará pretende fazer: exercer pretensão punitiva 
ancorada em interpretação extensiva, através do desvirtuamento da mens legis.

Não se pode permitir a utilização do processo penal para vestir um poder punitivo 
despido de limites.

Faço aqui um paralelo com a legislação que regulamenta os transplantes de órgãos humanos 
(Lei n. 9.434/97) e tipifica, em seu artigo 18, a sua realização em desobediência à ordem fixada em lista 
única. Isso porque a infração à ordem fixada em lista única de transplante exigiu a tipificação específica 
dessa conduta, que nunca se subsumiu aos tipos penais previstos nos arts. 317 e 317, §2º, todos do 
Código Penal. Onde a mesma razão, a mesma conclusão!

Chama ainda atenção a circunstância de os Promotores de Justiça terem proposto aos 
pacientes a assinatura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em patamares absolutamente 
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desproporcionais aos fatos apurados (documentos de fls. 157, 173 e termo de audiência de fls. 174). A 
proposta de encerramento do PIC foi formulada para pagamento de prestação pecuniária equivalente a 
745 salários mínimos (sendo 360 salários mínimos para Wesley de Oliveira, 360 salários mínimos para 
Thyane Dantas Oliveira e 25 salários mínimos para Sabrina Tavares Brandão). Os três juntos pagariam 
prestação pecuniária de mais de R$900.000,00 (novecentos mil reais) por terem se vacinado em local 
ou data diversa do previsto! Pontuo que o termo de audiência registra que a contraproposta de pagamento 
de R$50.000,00 foi recusada pelo Ministério Público.

Não se pretende, com essas considerações, adentrar o mérito do ANPP ofertado aos 
pacientes. O registro tornou-se necessário como importante elemento que fortalece a convicção de que os 
pacientes estavam sofrendo coação ilegal pela manutenção do procedimento investigatório criminal que 
apura fatos atípicos; e estão, agora, sofrendo constrangimento ilegal pela iminência de recebimento de 
denúncia que veicula fatos atípicos. 

Com essas considerações, dou provimento a este recurso em habeas corpus, concedendo a 
ordem para determinar o trancamento da ação penal n. 90803226-66.2022.8.06.0001 e de seus incidentes, 
bem como para determinar o arquivamento do PIC 06.2021.00001661-5. 

A extensão da ordem concedida implica perda de objeto da Pet n. 14.927, cujo arquivamento 
determino. Translade-se, para aquele processo, cópia desta decisão. 

Intimem-se, com a urgência que o caso requer.

Vistas ao Ministério Público Federal. Nada mais havendo, ao arquivo. 

 
                    Brasília, 12 de abril de 2022.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Relator
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