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COMPETÊNCIA PENAL
DA JUSTIÇA FEDERAL
Art. 109 da CF/88: Aos juízes federais compete
processar e julgar:
IV - os crimes políticos e as infrações penais
praticadas em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

COMPETÊNCIA PENAL
DA JUSTIÇA FEDERAL
Art. 109 da CF/88: Aos juízes federais
compete processar e julgar:
V - os crimes previstos em tratado ou
convenção internacional, quando, iniciada
a execução no País, o resultado tenha ou
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente;

COMPETÊNCIA PENAL
DA JUSTIÇA FEDERAL
Art. 109 da CF/88: Aos juízes federais compete processar e
julgar:
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o
§ 5º deste artigo;(Incluído pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o
Procurador-Geral da República, com a finalidade de
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o
Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior
Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou
processo, incidente de deslocamento de competência para a
Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)

COMPETÊNCIA PENAL
DA JUSTIÇA FEDERAL
Art. 109 da CF/88: Aos juízes federais compete
processar e julgar:
VI - os crimes contra a organização do trabalho e,
nos casos determinados por lei, contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira;
VII - os "habeas-corpus", em matéria criminal de
sua competência ou quando o constrangimento
provier de autoridade cujos atos não estejam
diretamente sujeitos a outra jurisdição;

COMPETÊNCIA PENAL
DA JUSTIÇA FEDERAL
Art. 109 da CF/88: Aos juízes federais compete
processar e julgar:
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o
"exequatur", e de sentença estrangeira, após a
homologação, as causas referentes à nacionalidade,
inclusive a respectiva opção, e à naturalização;
XI - a disputa sobre direitos indígenas.

CRIMES CIBERNÉTICOS
Definição.
Crime informático − crime virtual −
e-crime − cybercrime − crimes
eletrônicos − crime digital.
Qualquer delito cometido com a
utilização de um computador, uma
rede ou um dispositivo de hardware.
O dispositivo pode ser o agente, o
facilitador ou a vítima do crime.

CRIMES CIBERNÉTICOS
Crimes cibernéticos puros ou próprios.
Praticados por computador e se realizem
ou se consumem também em meio
eletrônico.
A informática é o objeto jurídico tutelado.
Crimes cibernéticos impuros ou impróprios.
A máquina utilizada como instrumento
para realização de condutas ilícitas que
atingem outro bem jurídico tutelado.

CRIMES CIBERNÉTICOS
Jurisdição.
Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem
prejuízo de convenções, tratados e regras de
direito internacional, ao crime cometido
no território nacional.
Art. 6º - Considera-se praticado o crime
no lugar em que ocorreu a ação ou
omissão, no todo ou em parte, bem como
onde se produziu ou deveria produzirse o resultado.

CRIMES CIBERNÉTICOS
Jurisdição.
Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:
II - os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
b) praticados por brasileiro;
§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do
concurso das seguintes condições:
a) entrar o agente no território nacional;
b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a
extradição;
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a
pena;
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não
estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

CRIMES CIBERNÉTICOS
Competência da Justiça Federal.
Exceção.
Crimes cibernéticos próprios.
Art. 109, IV, CF/88 − detrimento de
bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas.
Ausência de convenção internacional
ratificada pelo Brasil.

CRIMES CIBERNÉTICOS
Crimes cibernéticos impróprios.
Art. 109, CF/88.
Convenção internacional ratificada pelo Brasil e
transnacionalidade.
Moeda falsa.
Entorpecentes.
Populações indígenas.
Tráfico de pessoas.
Tortura.
Racismo.
Pornografia infantil e pedofilia.
Corrupção ativa e tráfico de influência nas transações
comerciais internacionais.

CASUÍSTICA
Pornografia infantil − Justiça Federal.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS
PORNOGRÁFICAS DE MENORES POR MEIO DA INTERNET. CONDUTA QUE SE
AJUSTA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 109 DA CF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar os delitos
praticados por meio da rede mundial de computadores é fixada quando o
cometimento do delito por meio eletrônico se refere a infrações previstas em
tratados ou convenções internacionais, constatada a internacionalidade do
fato praticado (art. 109, V, da CF), ou quando a prática de crime via internet
venha a atingir bem, interesse ou serviço da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF).
2. No presente caso, há hipótese de atração da competência da Justiça
Federal, uma vez que o fato de haver um usuário do Orkut, supostamente
praticado delitos de divulgação de imagens pornográficas de crianças e
adolescentes, configura uma das situações previstas no art. 109 da
Constituição Federal.

CASUÍSTICA
Pornografia infantil − Justiça Federal.
3. Além do mais, o Brasil comprometeu-se perante a comunidade internacional a
combater os delitos relacionados à exploração de crianças e adolescentes em
espetáculos ou materiais pornográficos, ao incorporar no direito pátrio, por meio do
decreto legislativo nº 28 de 14/09/1990, e do Decreto nº 99.710 de 21/12/1990, a
Convenção sobre direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas.
4. Ressalte-se, ainda, que a divulgação de imagens pornográficas, envolvendo crianças
e adolescentes por meio do Orkut, não se restringe a uma comunicação eletrônica
entre pessoas residentes no Brasil, uma vez que qualquer pessoa, em qualquer lugar
do mundo, desde que conectada à internet e integrante do dito sítio de
relacionamento, poderá acessar a página publicada com tais conteúdos pedófilospornográficos, verificando-se, portanto, cumprido o requisito da transnacionalidade
exigido para atrair a competência da Justiça Federal.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 16ª Vara de
Juazeiro do Norte - SJ/CE, ora suscitado.
(CC 120999/CE, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 31/10/2012)

CASUÍSTICA
Pornografia infantil por e-mule − Justiça Federal.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
DIVULGAÇÃO
DE
IMAGENS
PORNOGRÁFICAS DE MENORES POR MEIO DA INTERNET. CONDUTA QUE SE AJUSTA
ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 109 DA CF. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
(...)
2. No presente caso, há hipótese de atração da competência da Justiça Federal, uma
vez que a divulgação/publicação/compartilhamento de imagens pornográficas,
envolvendo menores por meio da internet, não se restringe a uma comunicação
eletrônica entre pessoas residentes no Brasil, uma vez que o acesso ao e-Mule é
permitido desde que alguém ligado a rede mundial de computadores, que possui
arquivos em sua máquina, ligue-se a um servidor que pode ser conectado por outros
usuários, em qualquer parte do mundo, sendo permitido a qualquer um que se conecte
a esse ambiente virtual, o acesso às imagens lá compartilhadas, verificando-se,
portanto, cumprido o requisito da transnacionalidade exigido para atrair a competência
da Justiça Federal.
(...)
(CC 120.055/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 01/02/2013)

CASUÍSTICA
Troca de mensagens com pornografia infantil − Justiça Estadual.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES RELACIONADOS À DIVULGAÇÃO DE MATERIAL
PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DA INTERNET.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE INTERNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. O fato de o suposto crime praticado contra menores ter sido cometido por meio da rede
mundial de computadores (internet), não atrai, necessariamente, a competência da Justiça
Federal para o processamento do feito.
2. Para se firmar a competência da Justiça Federal, além de o País ser signatário de acordos
e tratados internacionais, deve-se demonstrar que a divulgação das cenas pornográficas
envolvendo crianças e adolescentes efetivamente ultrapassou as fronteiras do Estado
Brasileiro.
3. A hipótese dos autos demonstra ser apenas a troca de mensagens eletrônicas entre
pessoas residentes no Brasil, por meio de correio eletrônico e de comunidades virtuais de
relacionamento como MSN, sem transpor a fronteiras do Estado Brasileiro, ausente o
requisito da transnacionalidade, motivo pelo qual deve ser apurada pela Justiça estadual.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de
Rolândia/PR, o suscitado.
(CC 121215/PR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 01/02/2013)

CASUÍSTICA
Armazenamento de pornografia infantil − Justiça Estadual.
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 241,
CAPUT, E § 1º, II, DA LEI 8.069/90 (NA REDAÇÃO ANTERIOR À DA LEI 11.829/2008).
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA, SUBSCRITA PELO BRASIL. INEXISTÊNCIA
DE TRANSNACIONALIDADE DO CRIME DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO, EM
COMPUTADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DE VÍDEOS DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADVINDOS DA REDE INTERNACIONAL DE
COMPUTADORES (INTERNET). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
I. O art. 109, V, da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais
processar e julgar "os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando,
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente".
II. Para fixar a competência da Justiça Federal, não basta o Brasil ser signatário de tratado
ou convenção internacional que prevê o combate a atividades criminosas relacionadas a
pedofilia, inclusive por meio da Internet. O crime há de se consumar com a publicação ou
divulgação, ou quaisquer outras ações previstas no tipo penal do art. 241, caput e §§ 1º e
2º, da Lei 8.069/90, na rede mundial de computadores (Internet), de fotografias ou vídeos
de pornografia infantil, dando o agente causa ao resultado da publicação, legalmente
vedada, dentro e fora dos limites do território nacional. Precedentes do STF e do STJ.

CASUÍSTICA
Armazenamento de pornografia infantil − Justiça Estadual.
III. Na hipótese dos autos, e pelo que se apurou, até o presente momento, o material de
conteúdo pornográfico, em análise no apuratório, não ultrapassou os limites dos
estabelecimentos escolares, nem tampouco as fronteiras do Estado brasileiro.
IV. Não obstante a origem do material em questão seja, em tese, advinda da Internet, a
conduta que se pretende apurar consiste no download realizado, pelo investigado, e na
armazenagem de vídeos, em computadores de escolas municipais - o que se amolda ao
crime previsto no art. 241, § 1°, II, da Lei 8.069/90, cuja redação, vigente ao tempo dos
fatos, é anterior a Lei 11.829/2008 -, inexistindo, por ora, como destacou o Ministério
Público Federal, indícios de que o investigado tenha divulgado ou publicado o material
pornográfico além das fronteiras nacionais.
V. Assim, não estando evidenciada a transnacionalidade do delito - tendo em vista que a
conduta do investigado, a ser apurada, restringe-se, até agora, à captação e ao
armazenamento de vídeos, de conteúdo pornográfico, ou de cenas de sexo explícito,
envolvendo crianças e adolescentes, nos computadores de duas escolas -, a competência, in
casu, é da Justiça Estadual.
VI. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Crimes
contra Criança e Adolescente da Comarca de Curitiba/PR , o suscitante.
(CC 103.011/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/03/2013, DJe 22/03/2013)

CASUÍSTICA
Honra − Justiça Estadual.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO
POR MEIO DA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DENOMINADAS ORKUT E
TWITTER. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 109, INCISOS IV E V, DA CF.
OFENSAS DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
1 - O simples fato de o suposto delito ter sido cometido por meio da rede
mundial de computadores, ainda que em páginas eletrônicas internacionais,
tais como as redes sociais "Orkut" e "Twitter", não atrai, por si só, a
competência da Justiça Federal.
2 - É preciso que o crime ofenda a bens, serviços ou interesses da União ou
esteja previsto em tratado ou convenção internacional em que o Brasil se
comprometeu a combater, como por exemplo, mensagens que veiculassem
pornografia infantil, racismo, xenofobia, dentre outros, conforme preceitua o
art. 109, incisos IV e V, da Constituição Federal.

CASUÍSTICA
Honra − Justiça Estadual.
3 - Verificando-se que as ofensas possuem caráter exclusivamente
pessoal, as quais foram praticadas pela ex-namorada da vítima, não
se subsumindo, portanto, a ação delituosa a nenhuma das hipóteses
do dispositivo constitucional, a competência para processar e julgar o
feito será da Justiça Estadual.
4 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Cristóvão/SE, o
suscitado.
(CC 121431/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012)

CASUÍSTICA
Estelionato − Justiça Estadual.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DELITO DE ESTELIONATO POR MEIO DA INTERNET.
NÃO INCIDÊNCIA DOS INCISOS IV E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ.
(...)
3. A hipótese dos autos, não há lesão aos incisos IV e V da Constituição Federal, uma
vez que o particular foi vítima direta do delito de estelionato em investigação, e, apesar
de os bens terem sido enviados para a Nigéria por meio de transação feita pela
internet, o próprio dispositivo constitucional exige, para o reconhecimento da
competência da Justiça Federal, que o crime praticado nesse contexto transnacional
tenha sido previsto em tratado ou convenção internacional, o que não é o caso dos
autos, já que o Brasil não ratificou a Convenção de Budapeste de Repressão à
Cibercriminalidade, nem qualquer tratado através do qual tenha se obrigado a reprimir
o delito de estelionato.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de
Inquéritos Policiais de Belo Horizonte/MG, o suscitado.
(CC 126.768/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 10/05/2013)

CASUÍSTICA
Venda pela internet − Justiça Estadual.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE VENDA ILEGAL DE ARMA DE
FOGO POR MEIO DA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE
INTERNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO
STJ.
(...)
3. A hipótese dos autos, ao menos por ora, parece ser apenas relativa à conduta
tipificada no art. 17 do Estatuto do Desarmamento (expor à venda arma de fogo) e
não o crime de tráfico internacional de arma de fogo, uma vez que não há nos autos
elementos que demonstrem que tenha havido efetiva venda de arma de fogo, mas,
apenas, a oferta de venda por meio da internet, motivo pelo qual, consoante o
entendimento acima exposto, deve ser apurada pela Justiça Estadual.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal
de Santo André/SP, o suscitante.
(CC 126.950/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 10/05/2013)

CASUÍSTICA
Internet via rádio − Justiça Federal.
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO.
EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SINAL DE INTERNET, VIA RÁDIO. CRIME,
EM TESE, INSCULPIDO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
1.Conforme entendimento da Terceira Seção desta Corte, a conduta de
transmitir sinal de internet, via rádio, de forma clandestina, caracteriza, a
princípio, o delito insculpido no art. 183, da Lei 9.472/97. Precedentes.
2. Em se tratando de serviço cuja exploração é atribuída à União, nos termos
do artigo 21, XI, da CF/88, firmada está a competência da Justiça Federal
para o processo e julgamento do mencionado delito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no CC 111056/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/08/2010, DJe 16/09/2010)

CASUÍSTICA
Racismo pela internet − Justiça Federal.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RACISMO. INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO
ATRAVÉS DA INTERNET. INTERNACIONALIDADE. CONVENÇÃO INTERNACIONAL
SOBRE ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (ARTS. 109, INCISOS III E V, DA CF). (...)
1. Hipótese de crime perpetrado por meio da rede mundial de computadores (internet),
tendo o acusado criado uma comunidade de cunho racista, intitulada 100% BRANCO,
no site de relacionamento denominado ORKUT, isso através de IP localizado no Brasil,
o que possibilitou a propagação de textos racistas além das fronteiras do território
nacional, vez que o acesso pode-se dar prontamente no estrangeiro.
2. Uso de um site de relacionamentos de acesso mundial para divulgação de textos de
conteúdo racista, sendo indiscutível a competência da Justiça Federal, pela previsão da
repressão em convenção internacional, assim como pela inegável marca da
internacionalidade. Incidência do art. 109, inciso V, da CF/88, na previsão que
estabelece a competência da Justiça Federal em situações de crimes previstos em
tratados ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado
tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. (...)
(PROCESSO: 200881000016774, ACR7738/CE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL
MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, JULGAMENTO: 16/02/2012, PUBLICAÇÃO: DJE
24/02/2012 - Página 140)

CASUÍSTICA
Incitação ao crime pela internet − Justiça Estadual.
Substância entorpecente (técnica de cultivo). Incitação ao crime
(investigação). Internet (veiculação). Competência (Justiça estadual).
1. A divulgação, pela internet, de técnicas de cultivo de planta
destinada à preparação de substância entorpecente não atrai, por si
só, a competência federal.
2. Ainda que se trate, no caso, de hospedeiro estrangeiro, a ação de
incitar desenvolveu-se no território nacional, daí não se justificando a
aplicação dos incisos IV e V do art. 109 da Constituição.
3. Caso, pois, de competência estadual. Conflito do qual se conheceu,
declarando-se competente o suscitante.
(CC 62.949/PR, Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 11/10/2006, DJ 26/02/2007, p. 549)

CASUÍSTICA
Investigação criminal − Justiça Estadual.
PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE INFORMÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE TRATADO ENTRE OS PAÍSES. NÃO-INCIDÊNCIA DO
DISPOSTO NO ART. 109, V, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
1. Para a incidência da regra de fixação da competência do art. 109, V, da
CF/88, é imperativa a análise da existência ou não de tratado ou convenção
internacional entre os países envolvidos na prática criminosa.
2. A qualidade do órgão policial conducente da investigação é irrelevante
para a fixação da competência do Juízo, pois a Carta da República prevê
regras distintas na fixação das competências jurisdicional e policial.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS, suscitado.
(CC 33.871/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 13/12/2004, DJ 01/02/2005, p. 403)

CASUÍSTICA
Competência territorial − furto mediante fraude.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL.
FRAUDE ELETRÔNICA NA INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE
CONTA-CORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CRIME DE FURTO
MEDIANTE FRAUDE.
1. O delito de furto mediante fraude, previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do
CP, consistente na subtração de valores de conta-corrente mediante fraude
utilizada para ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores
mantidos sob guarda bancária, deve ser processado perante o Juízo do local
da conta fraudada. Precedentes.
(...)
(CC 119.914/DF, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
12/12/2012, DJe 01/02/2013)

CASUÍSTICA
Competência territorial − honra.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA.
OFENSAS PUBLICADAS EM BLOG NA INTERNET. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE
ESTÁ SEDIADO O SERVIDOR QUE HOSPEDA O BLOG.
1. O art. 6º do Código Penal dispõe que o local do crime é aquele em que se realizou
qualquer dos atos que compõem o iter criminis. Nos delitos virtuais, tais atos podem
ser praticados em vários locais.
2.Nesse aspecto, esta Corte Superior de Justiça já se pronunciou no sentido de que a
competência territorial se firma pelo local em que se localize o provedor do site onde
se hospeda o blog, no qual foi publicado o texto calunioso.
3. Na hipótese, tratando-se de queixa-crime que imputa prática do crime de calúnia,
decorrente de divulgação de carta em blog, na internet, o foro para processamento e
julgamento da ação é o do lugar do ato delituoso, ou seja, de onde partiu a publicação
do texto tido por calunioso. Como o blog denominado Tribuna Livre do Juca está
hospedado na empresa NetRevenda (netrevenda.com), sediada em São Paulo, é do
Juízo Paulista, ora suscitante, a competência para o feito em questão.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara do Juizado
Especial Criminal do Foro Central da Barra Funda - São Paulo/SP, o suscitante.
(CC 125.125/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 12/12/2012)

CASUÍSTICA
Competência territorial − fórum de mensagens.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. RACISMO PRATICADO ATRAVÉS DE
PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS RACISTAS EM SÍTIO DE RELACIONAMENTO. INTERNET.
IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES. NECESSIDADE. LOCAL DO CRIME. LUGAR DE ONDE
FORAM ENVIADOS OS TEXTOS OFENSIVOS. AUSÊNCIA DE DADOS APTOS A PROVAR A
ORIGEM DAS OFENSAS. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.
PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DA
INVESTIGAÇÃO.
1. A competência para processar e julgar os crimes praticados pela internet, dentre os
quais se incluem aqueles provenientes de publicação de textos de cunho racista em sites de
relacionamento, é do local de onde são enviadas as mensagens discriminatórias.
2. Na espécie, mesmo após recebidas as informações da empresa proprietária do sítio, não
houve como identificar, por enquanto, os autores das ofensas, o que impõe, obviamente, a
manutenção do feito no âmbito daquele juízo que primeiro tomou conhecimento da
investigação.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA
CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, o suscitado.
(CC 107.938/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010,
DJe 08/11/2010)

CASUÍSTICA
Competência territorial − pornografia infantil.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. PUBLICAÇÃO DE
PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE ATRAVÉS DA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES. ART. 241 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO.
LOCAL DE ONDE EMANARAM AS IMAGENS PEDÓFILO-PORNOGRÁFICAS.
1 - A consumação do ilícito previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do
Adolescente ocorre no ato de publicação das imagens pedófilo-pornográficas,
sendo indiferente a localização do provedor de acesso à rede mundial de
computadores onde tais imagens encontram-se armazenadas, ou a sua efetiva
visualização pelos usuários.
2 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Federal Criminal
da Seção Judiciária de Santa Catarina.
(CC 29.886/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2007, DJ 01/02/2008, p. 427)

