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1. Conflito negativo de competência. Justiça Federal versus Justiça Estadual. Inquérito
policial. Divulgação de imagem pornográfica de adolescente via whatsapp e em chat no
facebook. Art. 241-A da Lei 8.069/1990 (ECA). Internacionalidade. Inexistência.
Competência da justiça estadual. DESTAQUE Compete à Justiça Federal a condução do
inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no art. 241-A do ECA nas
hipóteses em que há a constatação da internacionalidade da conduta e à Justiça
Estadual nos casos em que o crime é praticado por meio de troca de informações
privadas, como nas conversas via whatsapp ou por meio de chat na rede social facebook
(Terceira Seção, Informativo 603)

- Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.
628.624-MG, em sede de repercussão geral, ocasião em que ficou assentado que a
fixação da competência da Justiça Federal para o julgamento do delito do art. 241-A do
Estatuto da Criança e do Adolescente (divulgação e publicação de conteúdo pedófilopornográfico) pressupõe a possibilidade de identificação do atributo da
internacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter.
- A constatação da internacionalidade do delito demandaria apenas que a publicação do
material pornográfico tivesse sido feita em “ambiência virtual de sítios de amplo e fácil
acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à
internet”, independentemente da ocorrência efetiva de acesso no estrangeiro.
- Por sua vez, tanto no aplicativo WhatsApp quanto nos diálogos (chat) estabelecidos na
rede social Facebook, a comunicação se dá entre destinatários escolhidos pelo emissor
da mensagem. Trata-se de troca de informação privada que não está acessível a
qualquer pessoa.
MACETE DO VALENTE:
- Competência: LU.DO NA DIS.CO PRE.PRE
Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:
I - o lugar da infração: da consumação (art. 70)

II - o domicílio ou residência do réu;
III - a natureza da infração;
IV - a distribuição;
V - a conexão ou continência;
VI - a prevenção;
VII - a prerrogativa de função.
2. DIREITO PROCESSUAL PENAL TEMA Busca e apreensão. Nulidade. Ausência de lacre
em todo o material apreendido. Prejuízo não demonstrado. Presunção de validade dos
atos praticados por funcionários públicos. DESTAQUE A ausência de lacre em todos os
documentos e bens - que ocorreu em razão da grande quantidade de material
apreendido - não torna automaticamente ilegítima a prova obtida (Quinta Turma,
Informativo 608).
- Consigne-se que a disciplina das nulidades, no processo penal é regida pelo art. 563 do
CPP, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa"
- na jurisprudência desta Corte e do STF que a demonstração do prejuízo é essencial à
alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta.
- ônus da prova: da defesa.
APROVEITE PARA REVISAR UM PONTO CORRELATO:
- Súmula 574 do STJ: Para a configuração do delito de violação de direito
autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada
por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou
daqueles que os representem.

3. É justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366
do Código de Processo Penal nas hipóteses em que as testemunhas são policiais
(Terceira Seção, Informativo 595).
- CPP, Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas
urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312.

- Relativização da Súmula n. 455 do STJ: "A decisão que determina a produção
antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente
fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".

4. Tráfico de drogas. Prova obtida de conversa travada por função viva-voz do aparelho
celular do suspeito. Dúvidas quanto ao consentimento. Inexistência de autorização
judicial. Ilicitude constatada. DESTAQUE Sem consentimento do réu ou prévia
autorização judicial, é ilícita a prova, colhida de forma coercitiva pela polícia, de
conversa travada pelo investigado com terceira pessoa em telefone celular, por meio do
recurso "viva-voz", que conduziu ao flagrante do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes (Quinta Turma, Informativo 603)
- No julgamento do RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
5/9/2016, esta Corte teve a oportunidade de apreciar matéria semelhante ao caso aqui
tratado, considerando ilícito o acesso aos dados do celular e das conversas de whatsapp
extraídas do aparelho celular da acusada, dada a ausência de ordem judicial para tanto,
ao entendimento de que, no acesso aos dados do aparelho, se tem a devassa de dados
particulares, com violação à intimidade do agente.
- teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree)

5. Não configura justa causa apta a autorizar invasão domiciliar a mera intuição da
autoridade policial de eventual traficância praticada por indivíduo, fundada unicamente
em sua fuga de local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas ante
iminente abordagem policial (Sexta Turma, Informativo 606).
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 603616, com repercussão geral reconhecida, e, por maioria
de votos, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil
e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
- Não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência,
mas fundadas razões de que há uma situação flagrancial, com lastro em circunstâncias
objetivas, ou seja, demonstração por outros meios além do olhar da via pública (ex:
palavra de testemunhas, relatório policial decorrente de campana, conversas captadas
em interceptação telefônica); cuida-se de juízo de probabilidade, demonstrado por
elemento externo objetivo

6. É cabível recurso em sentido estrito contra decisão que revoga medida cautelar
diversa da prisão (Sexta Turma, Informativo 596).
- As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do
Código de Processo Penal e na legislação especial, são exaustivas, sendo admitida
apenas a interpretação extensiva das hipóteses legais de cabimento.
-o ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V do art. 581 do
CPP, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a
interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, a interposição do recurso em
sentido estrito.

