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NOTA TÉCNICA
 
Apresenta aos membros do Ministério Público do Maranhão as
diretrizes institucionais para atuação acerca do uso dos meios de
comunicação quanto às medidas de prevenção e enfrentamento da
situação de emergência de saúde pública internacional decorrente da
pandemia de COVID-19 (coronavírus)
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO MARANHÃO e o CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL CAOP-CRIM, alicerçados
nos artigos 33, inciso V, da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)1 e art.
38, inciso III, da Lei Complementar n°. 13/1991 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do
Maranhão)2, expede a presente Nota Técnica3, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução
do Ministério Público do Estado do Maranhão com atuação na área criminal, fundamentando-se nas
razões que passam a apresentar. 

 
Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde-OMS declarou situação de

emergência em saúde pública de importância internacional em razão do alargamento das
contaminações pelo vírus conhecido como COVID-19 ou novo Coronavírus, que alcançou, segundo
a OMS, estágio de pandemia neste mês de março, o que levou à edição, em 06 de fevereiro de
2020, da Lei n. 13.979/2020, que dispôs sobre medidas para enfrentamento da situação em todo o
território nacional. No Maranhão, foram adotadas diversas medidas de prevenção, editando-se,
dentre outros, os Decretos Estaduais n. 65660, 65662, 65677, 65772, 65777, 65778 e
65779/2020. 

 
A profusão do uso das redes sociais e outros meios de comunicação para a

prática de crimes, tais como, a divulgação de notícias ou fatos inverídicos, a incitação ao crime e
outras práticas ilícitas impõem vigilância e providências por parte do Ministério Público,
instituição constitucionalmente destinada à defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art.
127, caput, CF), bem como, a titularidade da ação penal pública (art. 129, I, CF). Nesse sentido,
cumpre estabelecer as seguintes diretrizes para atuação:
 

1) Quando a manifestação em meios de comunicação social ou redes sociais (em
forma de publicação, divulgação ou comentários nelas registradas) tiver por objetivo ofender a
honra de alguém, essa conduta poderá constituir os crimes de calúnia, difamação ou injúria,
assim definidos pelo Código Penal, e que podem sofrer, ainda, aumento de pena, a depender do
caso concreto:

 
Calúnia
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou
divulga.
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos.
[…].

 
Difamação
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Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
[…].

 
Injúria
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou
pelo meio empregado, se considerem aviltantes:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à
violência.
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena - reclusão de um a três anos e multa.

 
Disposições comuns
Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se
qualquer dos crimes é cometido:
I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia,
da difamação ou da injúria.
IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto
no caso de injúria.
§ 1º - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se
a pena em dobro.

 
Ressalte-se que, em regra, os crimes previstos nos arts.138, 139 e 140 do Código

Penal são de ação penal privada (art.145 do Código Penal).
 
Mas há, entretanto, três exceções:
 
a) A ação penal será pública incondicionada no crime de injúria real, se da violência

resulta lesão corporal (art.145,caput,parte final, do Código Penal);
 
b) A ação penal será pública condicionada à requisição do Ministro da

Justiça quando o crime for perpetrado contra o Presidente da República, ou chefe de
governo estrangeiro (art.145,parágrafo único, 1ª parte, do Código Penal); e

 
c) A ação penal será pública condicionada à representação do ofendido, quando o

crime for perpetrado contra funcionário público, em razão de suas funções (art.145,parágrafo
único, 2ª figura, do Código Penal), sendo importante lembrar a Súmula 714 do Supremo
Tribunal Federal: “ É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério
público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de
servidor público em razão do exercício de suas funções”; e, tratado-se do crime de injúria
qualificada pela utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou
condição de pessoa idosa ou com deficiência, na forma do art.140,§3º, do CP (art.145,parágrafo
único, in fine, do Código Penal).
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Outrossim, considerando-se a pena máxima não superior a 02 anos, caracterizam-

se os crimes dos arts.138,139 e 140 do Código Penal como infrações penais de menor potencial
ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal. Já o crime do art.140,§3º, do Código
Penal, devido a pena mínima cominada ser de 01 ano e a máxima de 03 anos caracteriza-se
como infração penal de médio potencial ofensivo, sendo passível, em tese, de suspensão
condicional do processo (art.89 da Lei nº 9.099/1995) e de acordo de não persecução penal
(art.28-A do CPP).
 

2) Quando a manifestação em meios de comunicação social ou redes sociais (em
forma de publicação, divulgação ou comentários nelas registradas) tiver por objetivo dar causa aÌ€
instauração de procedimento oficial contra pessoa que o agente sabe ser inocente, poderá essa
conduta configurar o crime de denunciação caluniosa, a que o artigo 339 do Código Penal prevê a
pena de dois a oito ano de reclusão e multa, sendo ela aumentada de um sexto “se o agente se
serve de anonimato ou de nome suposto”.

 
Como a pena mínima cominada é de 02 anos e a máxima de 08 anos, caracteriza-

se como infração penal de médio potencial ofensivo, sendo passível, em tese, de acordo de
não persecução penal (art.28-A do CPP). 

 
Também estará sujeito às mesmas penas aquele que, com a divulgação da fake-

news pretender “dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de
investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa,
atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com
finalidade eleitoral” ( Código Eleitoral, art. 326-A).
 

3) Quando a manifestação em meios de comunicação social ou redes sociais
(em forma de publicação, divulgação ou comentários nelas registradas) tiver por objetivo
“incitar, publicamente, a prática de crime” (Código Penal, art. 286), essa conduta poderá sujeitar
seu autor à pena de detenção, de três a seis meses, ou multa, crime este de menor potencial
ofensivo e, portanto, de competência do Juizado Especial Criminal.

 
Esclarece-se, ainda, que, na prática desse crime, inclui-se incitar publicamente a

“infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa”, delito previsto no artigo 268 do Código Penal, com pena de detenção, de um mês a
um ano, e multa, podendo ser aumentada de um terço “se o agente é funcionário da saúde pública
ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro”.
 

4) Quando a notícia falsa for veiculada pelas redes sociais (em forma de publicação,
divulgação ou comentários nelas registradas) ou navegadores de Internet, contendo link com
código malicioso para captação ilícita de dados, essa conduta constituirá o crime previsto no artigo
154-A do Código Penal:
 

Art. 154-A.  Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim
de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou
tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1º  Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde
dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da
conduta definida no caput.

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOp-Crim

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, CEP 65.020-910, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento NTC-CAOP/CEAPol,
Número do Documento 22020 e Código de Validação 19D40E7CEF.

3



§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo
econômico.
§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas
privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas
em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não
constitui crime mais grave.
§ 4º Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver
divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados
ou informações obtidos. 
§ 5º Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:
I - Presidente da República, governadores e prefeitos;
II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;
III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia
Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara
Municipal; ou
IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal.

 
Ressalte-se que, em regra, o crime previsto no art.154-A do Código Penal

é de ação penal condicionada à representação (art.154-B do Código Penal). Excepcionalmente, a
ação penal será pública incondicionada, nas hipóteses em que o crime envolver a Administração
Pública, pois nesses casos há ofensa a valores de natureza indisponível.
 

Por fim, considerando-se a pena máxima não superior a 02 anos, caracteriza-se o
crime do art.154-A do Código Penal como infração penal de menor potencial ofensivo, de
competência do Juizado Especial Criminal.
 

5) Quando a manifestação sobre a pandemia de coronavírus, em meios de
comunicação social ou redes sociais (em forma de publicação, divulgação ou comentários
nelas registradas), tiver por objetivo “p rovocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente,
ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto”, caracterizará a contravenção
penal descrita no artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, sujeitando seu autor à pena de
prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, sendo, portanto, de competência do Juizado
Especial Criminal seu processamento.
 

Em qualquer dos casos acima referidos, além das consequências descritas, no
âmbito penal, outras providências poderão ser adotadas contra os autores das condutas indicadas,
com a exclusão da notícia e reparação de eventuais danos materiais e morais.
 

O Ministério Público do Estado do Maranhão, nesse grave momento por que passa a
sociedade brasileira, reafirma sua missão institucional de guardião da ordem jurídica e de fiscal do
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
na Constituição Federal, dentre os quais o direito à saúde e à vida.

 
São Luís (MA), 28 de março de 2020.
 

1 Art. 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, competindo-
lhes, na forma da Lei Orgânica: (...) V - exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de
qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos.
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2 Art. 38 – Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, competindo-
lhes: (...) III – remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados a sua atividade;

3 A presente Nota Técnica, com alterações e acréscimos realizados por este Caop-Crim e pela Assessoria Especial do PGJ,

tem por base a Nota do CAOCRIM do Ministério Público de São Paulo.
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