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ÍNCLITO SENHOR PROCURADOR-CHEFE DA  

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

- ESTADO DO MARANHÃO - 
 
 
 
 

. Necessidade de apreciação urgente / pleito eleitoral em curso. 

 

. Petição formalizada com 05 (cinco) documentos. 
 
 
 
 

♦  Tipo de Procedimento :  Administrativo. 
 
 

 

 

- DELATIO CRIMINIS - 
 
 
 
 
 
 Peticionante  :  Sr. Alex Ferreira Borralho. 
  

 
 
 
 
 
 
 

- Petição Administrativa - 
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- EXÓRDIO -  

 

“Veritatem laborare nimis saepe... exstingui numquam” 

“A verdade com grande frequência sofre, mas nunca se extingue” 

- Quinto Fábio Maximo (Lívio, 22, 39, 19) - 
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- RESUMO -  

 

Petição administrativa fulcrada no artigo 27, do Código de Processo 

Penal. 
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Insigne Procurador da República José Raimundo Leite Filho 

Distintos Assessores e demais servidores da Procuradoria Geral da 

República no Maranhão 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALEX FERREIRA BORRALHO, brasileiro 

(Maranhense), solteiro, advogado inscrito na Ordem dos 

Advogados  do Brasil – Seccional do Maranhão sob o nº 

9692, portador da Carteira de Identidade de nº 3916593-0 – 

SSP - MA e registrado no Cadastro Nacional de Pessoa 

Física sob o nº 529.129.553-15, com telefone inerente a 98 9 

8198 3113 (WhatsApp) e endereço profissional para os fins 

previstos no artigo 269, do Código de Processo Civil,  na Rua 

da Psicologia, nº 015 (Primeiro Andar), Quadra 20, CEP 

65074-755, Bairro Cohafuma, no Município de São Luís, 

Estado do Maranhão (Vide documentos de números 01 e 02), 

com eletronic mail para referência inerente a 

alexferreiraborralho@uol.com.br, vem mui respeitosamente 

a sua presença, nos termos do previsto no artigo 27, do 

Código de Processo Penal, dá conhecimento espontâneo de 

notícia de suposto crime de ação penal pública (Delatio 

Criminis), conforme fatos e fundamentos que passa a expor: 

mailto:alexferreiraborralho@uol.com.br
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I TÓPICO 
 

- DAS ESSENCIAIS CONSIDERAÇÕES PREMONITÓRIAS - 

 

 
A.01. Especificamente, de forma premonitória, há de ser destacado que 

a delatio criminis em evidência nesta petição, dirigida a integrante específico 

do Ministério Público (artigo 27, do Código de Processo Penal), busca o 

restabelecimento da verdade e a deflagração de punição pela incidência de 

cometimento de crime (s), que acaba (m) por prejudicar o transcurso regular 

das eleições municipais em São Luís (Estado do Maranhão) e que pode ter 

originado a proliferação do COVID-19, abrangendo diversos delitos, além 

de aspectos ilícitos envolvendo atuação de Órgão Público e de emissora de 

televisão, que precisam da atuação de órgãos de controle e de persecução 

criminal. 

 

 

A.02. Diante desse contexto, relevante pontuar que o eleitor 

ludovicense não pode ficar refém de uma mentira ou da efetivação de crime 

(s) perpetrado (s), impunimente, por políticos (seja quem for), por emissoras 

de televisão ou mesmo por Órgãos Públicos, mormente aqueles que podem 

colocar em risco ou expor outras pessoas ao perigo de contrair uma doença 

que, sabendo-se atacado ou devendo presumi-lo pelas circunstâncias, 

descumpre orientações sanitárias mínimas para a convivência social, 

colocando crianças, adolescentes, adultos e idosos em risco. 
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A.03. Instar pontuar, também, que uma empresa de comunicação de 

massa, que opera mediante concessão do Poder Público, não pode perder o 

caráter de seriedade, devendo deter a confiança da sociedade por agir no 

interesse público e por exercer sua função com zelo, diligência, honestidade 

e, principalmente, integridade. 

 

 

A.04. Relevante expressar, ainda, que o controle político não pode se 

sobrepor a seriedade e eficiência de um Órgão Público vital para a saúde de 

todos os maranhenses, uma vez que a saúde se tipifica como um bem 

jurídico indispensável do direito à vida, sendo certo que o Estado é 

responsável e assim tem o estrito dever de tutelá-la com seriedade e 

responsabilidade. 

 

 

A.05. Quem mente? Quem falta com a verdade no caso ora trazido a 

apreciação da instituição permanente, essencial a função jurisdicional do 

Estado, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Ministério Público)?  

Quem pensa em sair impune da efetivação de ilícito (s) que impacta (m) a 

população de São Luís?  A quem interessa encobrir a mentira e evitar o 

descobrir da verdade? Quem engana o eleitor ludovicense? Quem seria 

contra uma investigação? Será que o Sr. Duarte Junior (Hildelis Silva 

Duarte Junior), a TV Difusora, o LACEN-MA (Laboratório Central de 
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Saúde Pública no Maranhão) e o Governo do Estado do Maranhão, não 

teriam interesse em uma investigação que traria a tona aquele que faltou com 

a verdade e que poderá ter cometido delito (s)? 

 

 
A.06. Por sua vez, consigne-se que Vossa Excelência tem o dever de 

contribuir para garantir não só a segurança jurídica de todo o processo 

eleitoral no Estado do Maranhão, mas para atuar como fiscal da lei. Não 

estou a lhe pedir favor, concessa maxima venia, ante o estabelecido na 

Constituição Federal (artigo 129), na Lei de nº 1.341, de 30 de janeiro de 

1951 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), na Legislação de nº 

8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público - 

LOMP), aplicável a todos os MPs (federal e estaduais) e na Lei 

Complementar de nº 75, de 20 de maio de 1993 (Ministério Público da 

União). 

 

 

A.07. Externo, finalmente, que tanto o subscritor da presente petição, 

quanto toda a classe jurídica, possuem conhecimento que Vossa Excelência 

tem a característica da seriedade na condução do seu ofício como 

Procurador da República, exercendo a sua função com dignidade, decência 

e competência, sendo referência e motivo de admiração, principalmente, em 

relação aos profissionais que exercem a advocacia. 
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II TÓPICO 
 

- DO OBJETO DESTA DELATIO CRIMINIS - 
 
 

B.01. A espécie é singela e de fácil compreensão, senão vejamos: 
 
B.02. Com efeito, constitui fato notório, nos termos do disciplinado 

pelo artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, que no dia 11 de 

novembro do ano que se finda (2020), o atual Deputado Estadual e 

candidato a Prefeito da Capital do Estado do Maranhão, conhecido por 

DUARTE JUNIOR (Hildelis Silva Duarte Junior), propalou nas redes 

sociais a seguinte nota: 
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B.03. Pois bem. No mesmo dia (11.11.2020), no Programa Ponto e 

Virgula, da TV Difusora (emissora de televisão brasileira da rede SBT), 
apresentado pelos comunicadores LEANDRO MIRANDA, KEITH 
ALMEIDA, JOHN CUTRIM e RICARDO MARQUES, foi divulgado que 
o mencionado candidato (Duarte Junior), já estava diagnosticado com 
COVID-19 e que aquele tinha realizado exame de detecção de tal  doença 
infecciosa no dia 05 de novembro de 2020, obtendo o resultado de 
“detectável”, tendo seguido sua agenda de campanha normalmente sem 
qualquer distanciamento social, mesmo após o teste positivo causado pela 
SARS-Cov-2.  Do referido programa participou, também, o correspondente 
PAULO NEGRÃO. 
 
B.04. Essencial mencionar que no programa em ênfase foi exibido um 
exame (vide documento de nº 03), que teria sido realizado no LACEN-MA 
(Laboratório Central de Saúde Pública no Maranhão), como bem 
demonstramos no documento abaixo inserido: 
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B.05. Instado a se manifestar por decorrência da Lei de Acesso a 

Informação (Lex de nº 12527, de 18 de novembro de 2011), através de ato 

Deputado Estadual GLALBERT NASCIMENTO CUTRIM, o Diretor 

Geral do LACEN-MA (Sr. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA), 

materializou, em 13.11.2020, a certidão adiante incorporada (vide 

documento de nº 04): 

 

 

 

B.06. Preponderante esclarecer, que conforme divulgado nas redes 

sociais (documento de nº 05), entre os dias 05 e 09 de novembro do ano em 

curso, a agenda do candidato DUARTE JUNIOR (Hildelis Silva Duarte 

Junior), foi intensa, segundo o Portal MA 10 (https://www.ma10.com.br/), 

do Sistema Difusora, contando com os seguintes compromissos:  

https://www.ma10.com.br/)
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“5 DE NOVEMBRO - Nesta data ele esteve no Recanto 

Verde com apoiadores e reforçou “crianças, adultos e 

idosos abriram suas casas para declarar seu apoio e nos dar 

a força que precisamos para continuar avançando. Teve até 

volta de bike […]”. 

(https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-e-virgula-tem-

acesso-a-exame-que-comprova-que-duarte-jr-fez-campanha-eleitoral-

infectado-por-covid-19/) 

 

“6 DE NOVEMBRO - Nesse dia seguinte, o deputado 

assinou uma carta-compromisso para garantir políticas 

públicas às crianças e adolescentes e também realizou uma 

caminhada pelo bairro Cohab Anil, abraçando eleitores e 

apoiadores.” (https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-e-

virgula-tem-acesso-a-exame-que-comprova-que-duarte-jr-fez-

campanha-eleitoral-infectado-por-covid-19/) 

 

“7 DE NOVEMBRO - Duarte Jr se reuniu com apoiadores 

na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico de São Luís. 

e também cumpriu agenda ao lado de eleitores nos bairros 

Angelim e Anil.” (https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-

e-virgula-tem-acesso-a-exame-que-comprova-que-duarte-jr-fez-

campanha-eleitoral-infectado-por-covid-19/) 

https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-e-virgula-tem-
https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-e-
https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-
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“8 DE NOVEMBRO - Nas redes sociais, o candidato à 

prefeitura informou que reencontrou apoiadores no bairro 

Vila Itamar.” (https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-e-

virgula-tem-acesso-a-exame-que-comprova-que-duarte-jr-fez-

campanha-eleitoral-infectado-por-covid-19/) 

 

“9 DE NOVEMBRO - Novamente no Centro Histórico, 

Duarte Jr dialogou com comerciantes e pessoas que 

passavam pelo local. Ainda no domingo, o candidato fez 

uma caminhada pelos bairros Santa Bárbara e Vila Vitória.” 

(https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-e-virgula-tem-

acesso-a-exame-que-comprova-que-duarte-jr-fez-campanha-eleitoral-

infectado-por-covid-19/) 

 

B.06. Importante notar, que mesmo sendo fatos que não depende de 

prova, eis que do conhecimento de todas as pessoas do Estado do 

Maranhão, principalmente dos eleitores, se encontra sendo integralizada a 

esta petição a comprovação dos acontecimentos antes registrados, estes que 

constituem o objeto desta delatio criminis. 

 

 

 

https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-e-
https://www.ma10.com.br/2020/11/11/ponto-e-virgula-tem-
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III TÓPICO 
 

- DOS ASPECTOS JURÍDICOS - 
 

- DA DELATIO CRIMINIS - 

 

C.A.01. A Carta Republicana Federal, estabeleceu as funções do 

Ministério Público em seu artigo 129 e incisos, tratando-se do cumprimento 

de um dever distribuído a uma Instituição, uma obrigatoriedade de ação, 

com a consequente autoridade para realizar todos os atos necessários para 

desempenhar de forma satisfatória a tarefa determinada. 

 

 

C.A.02. Registre-se que as Leis de números 8.625, de 12 de fevereiro de 

1993 (Lei Orgânica do Ministério Público - LOMP), aplicável a todos os 

MPs (federal e estaduais) e a 75, de 20 de maio de 1993 (Ministério Público 

da União), atenderam o comando constitucional de complementação da 

norma, tendo em vista que as duas leis supracitadas enumeraram as demais 

funções do parquet e, dentre elas, existe a expressa previsão do membro do 

Ministério Público instaurar procedimento administrativo para apurar a 

prática de crimes, sendo que, como absoluto titular da ação penal pública, o 

Ministério Público pode e deve investigar o fato em tese criminoso, para que 

sejam satisfeitos os dois requisitos do oferecimento da denúncia: prova da 

existência do crime (materialidade delitiva) e indícios suficientes de 

autoria. 
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C.A.03. Diante desse cenário, o Ministério Público é também destinatário 

da delatio criminis e, qualquer pessoa do povo, na mais ampla 

legitimidade, quando se tratar de ação penal pública, poderá provocar a 

iniciativa do fiscal da lei, fornecendo a ele por escrito as informações sobre 

o fato e autoria, segundo a regra do artigo 27, do Código de Processo Penal.  

 

 
C.A.04. Sublinhe-se, nesse ponto, que a intenção do legislador foi a de 

conferir ao cidadão a oportunidade de levar determinado fato delituoso ao 

Órgão Ministerial, que irá de imediato intentar a competente ação penal, 

desde que receba todas as informações necessárias para tanto. Na verdade, 

as informações recebidas do particular substituem o procedimento 

investigativo policial.  Se, por alguma razão, não encontrar presentes os 

requisitos da autoria e materialidade, o Ministério Público poderá realizar 

investigação para tanto ou ainda requisitar a instauração do inquérito 

policial, nos termos do preconizado no artigo 5º, inciso II, da Lei Adjetiva 

Penal. 

 

C.A.05. Complementando a descrição acima exaltada, nos reportamos a 

matriz jurídica materializada no artigo 5º, do Código de Processo Penal, 

assim exposta, ita lex dicit: 

 
“Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 
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I - de ofício; 
 
 

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do 

Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de 

quem tiver qualidade para representá-lo. 

 

§ 1º - O requerimento a que se refere o nº II conterá sempre 

que possível: 

 

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 

 

b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos 

e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da 

infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer; 

 

c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua 

profissão e residência. 

 

§ 2º - Do despacho que indeferir o requerimento de abertura 

de inquérito caberá recurso para o chefe de Polícia. 

 

§ 3º - Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da 

existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, 

verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, 



 
                                                                                                                                                                       [17] 

 

 
 

e esta, verificada a procedência das informações, mandará 

instaurar inquérito.  

 

§ 4º - O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender 

de representação, não poderá sem ela ser iniciado. 

 

§ 5º - Nos crimes de ação privada, a autoridade policial 

somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem 

tenha qualidade para intentá-la.” - Artigo 5º, do Código de 

Processo Penal - 

 

C.A.06. In specie, data maxima venia, nesta peça foi narrado o fato com 

todas as suas circunstâncias, sendo desnecessário qualquer instrumento 

procuratório, já que o subscritor da presente peça age por interesse social. 

 

C.A.07. Por sua vez, o fato é notório, sendo desnecessária a indicação de 

testemunhas. 

 

- DA COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL (AIS) CONDUTA (S) 

CRIMINOSA (S)  EM INCIDÊNCIA NESTA PETIÇÃO - 

 

C.B.01. A competência criminal da Justiça Eleitoral é extraída da Carta 

Republicana Federal, na medida em que este lhe atribui o conhecimento e 

julgamento de causas criminais, como o habeas corpus (artigo 121, § 3º e § 

4º, inciso V), assim como, ressalva tal competência, ao dispor na parte final 
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do inciso IV, do artigo 109, a competência de tal Justiça em matéria 

criminal.  

 
 
C.B.02. Assim, mesmo que a Lex Legum não faça especificação de quais 

crimes são da competência da Justiça Eleitoral, como bem procede com a 

Justiça Federal (artigo 109, inciso IV e seguintes), resulta cristalina a sua 
competência para o julgamento de toda matéria eleitoral e, portanto, 
também de crimes eleitorais.  
 
 
C.B.03. Outrossim, mesmo a legislação eleitoral não trazendo definição 

própria de conexão, aplica-se, de forma subsidiária, a disposição contida no 
Código de Processo Penal (Código Eleitoral, artigo 364), dispondo a Lei 

Adjetiva Penal no artigo 76, da seguinte forma, ita lex dicit: 
 

“A competência será determinada pela conexão:  

 

I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido 

praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, 

ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o 

tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as 

outras;  

 

II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas 

para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir 

impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;  
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III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de 

suas circunstâncias elementares influir na prova de outra 

infração.” - Artigo 76, do Código de Processo Penal - 

 
 
C.B.04. Logo, reside no dispositivo antes transcrito, de forma bem clara,  

a caracterização da conexão pela ocorrência de pluralidade de infrações 
(concurso material de crimes), sendo classificada da seguinte forma: a) 
intersubjetiva (artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal), que se 
desdobra em: a.1) por simultaneidade; a.2) por concurso; a.3) por 
reciprocidade; b) objetiva ou teleológica (artigo 76, inciso II, do Código de 

Processo Penal); e, c) probatória ou instrumental (artigo 76, III, do Código 

de Processo Penal). Aliás, em virtude da conexão entre crimes, impõe-se a 
reunião dos processos e o julgamento conjunto de todos eles, formando-se, 
então, para todos os delitos o simultaneus processus.  
 

 
C.B.05. No entanto, persistiria a seguinte indagação: Em qual juízo 

deverão os processos ser reunidos? A questão é de fácil verificação já que 
disciplinada pelo artigo 78, do Código de Processo Penal, este um 
dispositivo processual que destaca e impõe, no seu inciso IV que “no 

concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta”, ou seja, a 

“especial”.  

 

 
C.B.06. Vale assinalar que o Supremo Tribunal Federal (STF), 

apreciando referido tema, reafirmou a possibilidade de prorrogação da 
competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de “crimes comuns” 
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conexos com crimes eleitorais, senão vejamos na transcrição da íntegra da 
ementa de julgado sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, ad litteram:  

 
“COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES 

CONEXOS.  

 

Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os 

comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 

109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, 

do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo 

Penal.” – STF / Quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435 DF 

/ Plenário em 14.03.2019 - 

 
 
C.B.07. Especificamente, em face da prática de crime eleitoral e delitos 

comuns conexos, teremos por caracterizada a competência da Justiça 
Eleitoral, considerado o Princípio da Especialidade. Além disso, a 
Constituição Federal, no artigo 109, inciso IV, ao estipular a competência 

criminal da Justiça Federal, ressalvou, expressamente, os casos da 
competência da Justiça Eleitoral, sendo que, de acordo com o caput do 

artigo 121, a definição da competência daquela Justiça especializada foi 
submetida à legislação complementar. A ressalva do artigo 109, inciso IV, e 
a interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais afastam a 
competência da Justiça comum, federal ou estadual, e, ante a conexão, 
implicam a configuração da competência da Justiça Eleitoral em relação a 
todos os delitos.  
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C.B.08. Destaco outros precedentes do Excelso Pretório (STF): STF, Pet-

AgRgAgRg 5801/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 01.03.2019; 

STF, Pet-AgRgAgRg 6694/DF, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 2ª 

Turma, DJe 28.05.2018; STF, CC 7033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, 

j. 2.10.1996.  

 
 
C.B.09. Realço, também, decisões da Corte Infraconstitucional (STJ): I) 

“[…] 3. Nos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral, compete aos juízes 

eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem 

conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos 

Tribunais Regionais. […]” (STJ, AgRg no IP 1181/DF, Rel. Min. Og 

Fernandes, Corte Especial, DJe 3.08.2018); II) “Ocorrendo crime eleitoral e 

comum (conexos), a competência para processar e julgar ambos os delitos é 

da Justiça Eleitoral” (STJ, CC 28378/PB, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 3ª 

Seção, DJ 27.11.2000, p. 1230); III) “Havendo conexão entre um crime 

eleitoral e outro comum, a Justiça Eleitoral, em prejuízo, julgará os dois 

delitos. Conflito conhecido, declarando-se competente a Justiça Eleitoral. 

Acórdão: por unanimidade, conhecer do conflito e determinar a remessa 

dos autos à Justiça Eleitoral” ( STJ, CC 16.316/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 

3a Seção, DJ 26.5.1997, p. 22469). Vale registrar que nesses dois últimos 

julgados o crime comum conexo é federal, pois em ambos os casos figura 

como autor agente público federal.  
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C.B.10. De tudo resulta que a Justiça Eleitoral tem competência para 

conhecer e julgar crime eleitoral; crime eleitoral conexo com crime comum 

estadual e crime eleitoral conexo com crime comum federal, ou seja, sendo 

a Justiça Eleitoral especial em relação à Justiça Comum (Federal e 

Estadual), sua competência prevalece sobre a da última, de sorte que se 

ocorrer a incidência do instituto da conexão entre crime eleitoral e crime 

comum, ambos deverão ser julgados pela Justiça Eleitoral, cuja 

competência é prevalente. É que a competência da Justiça Eleitoral é 

prorrogada ou expandida, porquanto em princípio ela não seria competente, 

tornando-se, porém, competente por força da conexão de crimes e da 

consequente reunião de processos. 

 
- DA INCIDÊNCIA CRIMINAL E DE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS - 

 

C.C.01. O Código Penal possui pelo menos 04 (quatro) artigos que 

punem atitudes relacionadas ao desrespeito à determinação de isolamento, 

medida aplicada a pacientes diagnosticados com coronavírus (COVID-19), 

como bem passamos a externar:  

 

 

C.C.02. Necessariamente, o artigo 267 do citado diploma legal, prevê 

como conduta criminosa o ato de causar epidemia, disseminando agentes 

patogênicos (vírus, germes, bactérias, entre outros), sendo a pena prevista é 

de 10 a 15 anos de reclusão. Caso a epidemia causada resulte em morte, a 
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pena é aplicada em dobro. Se a pessoas causou a epidemia sem intenção, ou 

seja, de maneira culposa, a pena é mais branda, 1 a 2 anos de detenção ou 2 

a 4, se houver morte.  

 
 
C.C.03. Já no artigo 268, a conduta considerada como ilícita é a violação 

de determinação do poder público, que tenha finalidade de evitar a entrada 

ou propagação de doença contagiosa, tais como isolamento ou quarentena. 

Quem desrespeitar as medidas sanitárias impostas pode ser condenado a 

uma pena de 1 mês a 1 ano de reclusão além de multa.  

 

 
C.C.04. No mesmo diploma legal, no artigo 131, consta a previsão do 

crime de perigo de contágio de doença grave. Todavia, para configurar a 

conduta criminosa é necessário que a pessoa pratique ato de contaminação 

de maneira intencional, ou seja, com a finalidade/vontade de passar a 

doença para outras pessoas. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. 

 

 
C.C.05. Também poderá ser atribuído o crime descrito no artigo 132, 

sendo a conduta recriminada nesta norma é a exposição da vida ou saúde de 

outra pessoa a perigo, o que poderá acontecer caso o infectado com 

COVID-19, ciente de sua condição, descumpra a determinação de 

isolamento ou outras medidas impostas para evitar a propagação da doença. 
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C.C.06. Vamos a íntegra das disposições legais, de forma respectiva e na 

ordem estabelecida no Código Penal, com ênfase, também, ao artigo 299, in 

litteris: 

 
“Perigo de contágio de moléstia grave  

 

Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave 

de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio:  

 

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.” - Artigo 131, 

do Código Penal -  

 

“Perigo para a vida ou saúde de outrem  

 

Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e 

iminente:  

 

Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não 

constitui crime mais grave.  

 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um 

terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo 

decorre do transporte de pessoas para a prestação de 

serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em 
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desacordo com as normas legais.” - Artigo 132, do Código 

Penal -  

 
“Epidemia  

 

Causar epidemia, mediante a propagação de germes 

patogênicos:  

 

Pena – reclusão, de dez a quinze anos.  

 

§ 1o Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.  

 

§ 2o No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois 

anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos.” - Artigo 

267, do Código Penal -  

  

“Infração de medida sanitária preventiva  

 

Infringir determinação do poder público, destinada a 

impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:  

 

Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa.  

 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o 

agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão 
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de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.” - Artigo 

268, do Código Penal -  

 
“Falsidade ideológica  

 

Omitir, em documento público ou particular, declaração 

que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante:  

 

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, 

se o documento é particular.  

 

Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e 

comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 

falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” - Artigo 299, do Código 

Penal -  

 
C.C.07. No que concerne ao âmbito eleitoral, temos a possibilidade de 

incidência das seguintes disposições legais criminais, estas situadas nos 

artigos 297 e 350, do Código Eleitoral, com a seguinte descrição, ipsis 

verbis: 
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“Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio:  

 

Pena – detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 

dias-multa.” - Artigo 297, do Código Eleitoral -  
 
“Omitir, em documento público ou particular, declaração 

que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins 

eleitorais:  

 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e 

pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é 

particular.” - Artigo 350, do Código Eleitoral -  
 

C.C.08. Há de ser observado, ainda, as normatizações referentes ao artigo 

1º, parágrafos 1º, 2º e 3º, artigo 2º, incisos I e II e artigo 6º, ambos da Lei de 

nº 13.919, de 06 de fevereiro de 2020, a citar: 
 

“Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser 

adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019.  

 

§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a 

proteção da coletividade.  
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§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a 

duração da situação de emergência de saúde pública de que 

trata esta Lei.  

 

§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser 

superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde.” 

- Artigo 1º, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei de nº 13.919, de 06 de 

fevereiro de 2020 - 

 

“Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:  

 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou 

contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 

mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de 

maneira a evitar a contaminação ou a propagação do 

coronavírus; e  

 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de 

pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não 

estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, 

meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 

contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação 

ou a propagação do coronavírus.” - Artigo 2º, da Lei de nº 

13.919, de 06 de fevereiro de 2020 - 
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“É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e 

entidades da administração pública federal, estadual, distrital 

e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas 

infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, 

com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.” - 

Artigo 6º, da Lei de nº 13.919, de 06 de fevereiro de 2020 - 
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IV TÓPICO 
 

- DOS PEDIDOS E DAS ESPECIFICAÇÕES - 

 

D.01. Diante das inferências fáticas e jurídicas antes expendidas, pugna 

o Peticionante: 

 

I - Pela determinação de instauração imediata de 

investigação visando a apuração da ocorrência de prática 

do (s) eventual (ais) crime (s) em foco nesta petição, tudo 

culminando com a responsabilização criminal do (s) autor 

(es), onde deverá esta delatio criminis ser a primeira peça; 

 

II – Pelo monitoramento pelo Ministério Público 

Federal, a ser exercido pela Polícia Federal e pela 

Procuradoria da República no Estado do Maranhão, 

quanto a observância de isolamento do candidato a 

Prefeito de São Luís (Estado do Maranhão), este o Sr. 

DUARTE JUNIOR (Hildelis Silva Duarte Junior), 

durante o segundo turno da eleição a ser realizada em 

referido município, em observância ao contido na Lei 

Federal de nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

 

III – Solicito, como forma de sugestão respeitosa a Vossa 

Excelência, seja oficiado ao LACEN-MA (Laboratório 

Central de Saúde Pública no Maranhão), para que 
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informe a Vossa Excelência se o exame divulgado pela 

TV Difusora relativo ao Sr. DUARTE JUNIOR (Hildelis 

Silva Duarte Junior) é falso ou verdadeiro, estabelecendo 

as seguintes indagações:  se é falso porque não foram 

tomadas medidas administrativas e criminais em relação a 

tal fato (suposto delito de falsidade ideológica – artigo 

299, do Código Penal / Crime de Ação Penal Pública 

Incondicionada) e se for verdadeiro, porque o 

mencionado paciente não foi monitorado segundo o 

preconizado pela Lei de nº 13.919, de 06 de fevereiro de 

2020; 

 

IV – Sugiro, de maneira colaborativa com Vossa 

Excelência, seja oficiado ao Ministério da Saúde, para 

que seja informado sobre a existência ou não e em caso 

positivo, fornecida, a Ficha de Notificação do Sr. 

DUARTE JUNIOR (Hildelis Silva Duarte Junior), no 

SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação), nos termos da Portaria de Consolidação de 

nº 04, de 28 de setembro de 2017; 

 

V - Seja informado, através do e-mail inerente a 

alexferreiraborralho@uol.com.br ou por mensagem de 

WhatsApp a ser enviada a qualquer hora para o número 

98 9 8198 3113, a tramitação desta delatio criminis; 

 

 

mailto:alexferreiraborralho@uol.com.br
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VI - Requeiro, em relação complementativa, também, 

para que sejam os presentes pleitos decididos com 

sustentáculo no Princípio da Moralidade, este previsto no 

artigo 37, caput, da Lex Legum, que tem como base a 

motivação dos atos administrativos, auferindo atuação de 

conotação ética a qualquer decisão, exposta pelo dever de 

expor as razões de direito e de fato pelas quais tomou a 

providência adotada, assim como, para garantir o próprio 

acesso ao Poder Judiciário (caso necessário); 
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V TÓPICO 
 

- DAS PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES - 

 

E.01. Passando ao contexto das providências complementares, informo 

a Vossa Excelência que encaminharei cópia integral desta petição ao 

Procurador Geral da República (Chefe do Ministério Público Federal e 

Presidente do Conselho Nacional de Ministério Público - CNMP), ao 

Presidente do Conselho de Ética da Assembléia Legislativa do Estado do 

Maranhão e ao Ministério das Comunicações (em respeito ao Decreto 

Presidencial de nº 52.795, de 31 de outubro de 1963), para que acompanhem, 

se assim quiserem, os desdobramentos da presente delatio criminis, assim 

como, para que tomem as providências que entenderem necessárias. 

 

Averbando os meus cumprimentos de mais elevada estima e 

distinta consideração, peço e aguardo o deferimento dos pedidos. 

 

Estado do Maranhão, São Luís, 16 de Novembro de 2020. 

 
 
 

   - Alex Ferreira Borralho - 
Advogado regularmente inscrito na OAB-MA com o n.º 9692 
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 ٭
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

 

 

Nos termos do Sistema Integrativo de Normas e do constante na matriz 

jurídica expressada no artigo 425, do Código de Processo Civil, 

declaro que as cópias dos documentos em anexo a esta petição são 

autênticas, sendo extraídas sob a minha responsabilidade. 
 
 

Estado do Maranhão, São Luís, 16 de Novembro de 2020. 

 
 
 

   - Alex Ferreira Borralho - 
Advogado regularmente inscrito na OAB-MA com o n.º 9692 
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 ٭
BREVE JULGADO DE REFERÊNCIA PARA ADVOGADOS (AS) 

 
 
 

“TRABALHOS FORENSES.  CÓPIA DE PETIÇÕES SEM 

AUTORIZAÇÃO. ANÁLISE EM TESE.  INFRAÇÃO ÉTICA.  

 

Advogado que copia petição de outrem, ipsis litteris, sem indicação de 

fonte e sem autorização, ainda que tácita ou decorrente de comportamentos 

concludentes, comete infração ética prevista no art. 34, V, do CED e 

afronta princípios imemoriais do direito e da moral: honeste vivere, alterum 

non laedere e suum cuique tribuere.  A reprodução parcial, se desbordar os 

limites análogos aos do direito de citação, também pode, em tese, ensejar o 

cometimento de infração disciplinar.  Precedentes da Primeira Turma:  

Proc. E – 2.391/01, Proc. E – 3.075/04 e Proc. 3.137/2005.” - Proc. E-

4.558/2015 – v.u., em 17.09.2015, do parecer e ementa do Relator Dr. Fábio de Souza 

Ramacciotti – Revisor: Dr. Guilherme Florindo Figueiredo – Presidente em exercício 

Dr. Cláudio Felippe Zalaf / Primeira Turma de Ética Profissional, do Tribunal de Ética 

e Disciplina, da Ordem dos Advogados do Brasil / Seção de São Paulo – 
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- Documento de nº 01 - 

Cópia de documentos pessoais do Peticionante 
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- Documento de nº 02 - 

Comprovante de Residência do Peticionante 
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- Documento de nº 03 - 

Suposto exame realizado no LACEN-MA (Laboratório Central de 

Saúde Pública no Maranhão) 
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- Documento de nº 04 - 

Certidão emitida através de ato do Deputado Estadual Glalbert 

Nascimento Cutrim. 
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- Documento de nº 05 - 

Parte da agenda do candidato Duarte Junior (Hildelis Silva Duarte 

Junior), propalada nas redes sociais. 

 


