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DECISÃO

 
 
 
Trata-se de descumprimento de decisão judicial proferida por este juízo nestes autos, em face da
representação do Ministério Público Estadual oferecido em desfavor de Cícero Carlos de
Medeiros, sócio único da Empresa C.C de Medeiros, CNPJ: 32.854.307/0001-46, Pessoa Jurídica
com nome fantasia “Festival de Prêmios Sorte na Mão”, patrocinadora do Sorteio Sorte na Mão, já
devidamente qualificado nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, imputando-
lhe a prática da contravenção do art. 51, do Decreto-Lei 3.688/41.
 
 
 
O ministério público aduz que, recebeu denúncias oriundas da Ouvidoria do Ministério Público em
que, o réu “estaria novamente incorrendo na prática contraventora a ele imputada objeto desta
demanda, ou seja, desobedecendo Decisão Judicial consistente na suspensão de realizar bingos
e sorteios, assim como a venda de cartelas”.
 
 
 
Aduz ainda que, o representado foi “Convidado a apresentar a documentação que teria
regularizado tais sorteios, o autor apresentara a cartela de venda, intitulada "Termo de Doação,
Festival de Prêmios Sorte na Mão". Trouxe também uma cartela do “Maracap” e “Princesinha
Premiada”, se valendo desses referidos títulos para justificar suas atividades. Na cartela
apresentada pelo autor resta consignado que o mesmo vale-se da letra do art. 84-B, III, da
Lei13.204/2015.  Esse  artigo  autorizava  a  realização  dessas  atividades,  mas  por
Organizações da Sociedade Civil, o que não é o caso. Ademais, aquele artigo já fora revogado
pela Lei 14.027/2020, pois naquela Lei a atividade independia de certificação”.
 
 
 
Assevera ainda que, “com a Lei 14.027/2020, as ações de distribuição gratuita de prêmios
mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação semelhante dependem de autorização do
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Ministério da Economia, que poderá ser concedida a uma emissora ou a todas do mesmo grupo
econômico. A participação nos sorteios será restrita aos maiores de 18anos, com necessidade de
cadastro prévio do participante por meio eletrônico (aplicativo ou outra plataforma digital) e a
confirmação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)”.
 
 
 
Aduz que, atividade do autor, tem um único objetivo, lucrar, inclusive o próprio representado
afirmou que foram expedidas 10 mil cartelas no valor de R$10,00 (dez reais), serão levantadas
um valor total de R$100.000,00 (cem mil reais).
 
 
 
Frisa ainda que, examinando a cartela apresentada pelo autor, observa-se constar “TERMO DE
DOAÇÃO”, o qual induz os compradores a erro, fazendo pensar está realizando doação para a
instituição RECANTO DA PAZ, localizada na cidade de São Bento/MA.
 
 
 
Inclusive está previsto um sorteio para o dia 30 de janeiro do corrente ano, de diversos prémios,
conforme fotos em anexo.
 
 
 
Diante deste cenário, o Ministério Público requereu:
 

“1 – Seja determinado que o autor:  suspenda imediatamente o sorteio que está
marcado para o dia 30 de janeiro de 2021,  devendo o mesmo tornar público esse
adiamento a fim de não criar expectativas nos adquirentes das cartelas; abstenha-se
da realização de novas vendas e empreedimentos correlatos; e abstenha-se da
veiculação de qualquer tipo de propaganda comercial a respeito(em rádio, televisão,
jornal, sítio da internet, carros de som, outdoors, bancas de vendas, etc.), sob pena de
cometimento de crime de desobediência e pagamento de multa no valor de R$
5.000,00(cinco mil reais) por dia de descumprimento; sem prejuízo da adoção de
outras medidas coercitivas que se façam necessárias para garantir o cumprimento
específico da obrigação;
 
2) seja declarada a indisponibilidade/bloqueio de todos os bens e valores do
Requerido/Autor,  no quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de sua
majoração ou diminuição, para fins de futura reparação de eventuais danos causados
aos consumidores adquirentes das cartelas;
 
3) Para o cumprimento da medida acima, seja oficiado o Departamento de Trânsito do
Estado do Maranhão;  seja determinado o bloqueio, pelo sistema BACEN-JUD(ou outro
sistema), dos recursos encontrados nas contas bancárias existentes em nome do
Requerido/Autor(contas correntes, poupanças e aplicações), até o montante do
prejuízo econômico causado aos consumidores(por ora R$ 100. 000,00); seja oficiado
ao cartório de imóveis de São Vicente Ferrer;
 
4 – Que cópia, completa, dos presentes autos seja encaminhado à Delegacia de
Polícia de São Vicente Ferrer para fins de apuração dos ilícitos, em tese,
praticados(estelionato, contra a ordem econômica, tributária, consumidor), além de
contravenções penais, devendo ser concluído no prazo de 30(trinta) dias”.
 

 
 
Os autos vieram conclusos.
 
 
 
É o breve relatório.
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DECIDO.
 
 
 
Inicialmente verifico que este juízo proferiu decisão nestes autos para suspender imediatamente
qualquer bingo, venda de bilhetes ou cartelas, bem como proibir qualquer anúncio por qualquer
meio de comunicação (indicados na petição do Representado).
 
 
 
Todavia, conforme as fotografias acostadas aos autos, ID 40321461 - Pág. 1, consta outdoor com
divulgação de 4 (quatro) sorteios e mais 10 rodadas da sorte, a ser realizada no dia 30 de janeiro
do corrente ano (sábado).
 
 
 
Não obstante, o crime de desobediência, de acordo com o Código Penal Brasileiro, é um crime
praticado pelo particular contra a Administração Pública, no qual consiste em desobedecer ordem
legal de funcionário público no exercício da função.
 
 
 
No caso vertente, configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por
agente público, o estado, no contexto ostensivo de segurança pública ante a suspeita de práticas
ilícitas.
 
 
 
Sobre a matéria, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
 

 
 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
E S P E C I A L .  C R I M E  D E  D E S O B E D I Ê N C I A .  A R T .  3 3 0  C P .
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS
MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE.
PRECEDENTES. 1. O crime de desobediência configura-se quando houver
o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no
contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante
a suspeita de práticas ilícitas. 2. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg
no REsp: 1753751 MS 2018/0175388-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 30/08/2018).
 

 
 
Desta forma, ante a notícia de descumprimento de ordem judicial proferida por este juízo, nestes
autos, defiro liminarmente a imediata suspensão de qualquer sorteio a ser realizada pelo
representado no dia 30 de janeiro do corrente ano ou em datas futuras, exceto se estiver
autorizado por este juízo e pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria –
SECAP, vinculada ao Ministério da Economia, sob pena de multa diária no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser suportada pelo representado, a qual deverá tornar-
se a suspensão do evento em ato público e notório a toda população e, concomitantemente
proceder a devolução dos valores recolhidos aos adquirentes das cartelas.
 
 
 
Ato continuo, que se abstenha de veicular qualquer tipo de propaganda comercial a respeito (em
rádio, televisão, jornal, sítio da internet, carros de som, outdoors, bancas de vendas, etc.), neste
caso sob pena de cometimento também no crime de desobediência e ao pagamento de multa no
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valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) por dia de descumprimento; sem prejuízo da adoção de
outras medidas coercitivas que se façam necessárias para garantir o cumprimento específico da
obrigação;
 
 
 
Defiro ainda, a medida cautelar inaudita altera pars, para determinar imediatamente o bloqueio de
todos os bens e valores da parte representada e da empresa C.C. de Medeiro, pessoa jurídica
com nome de fantasia “Festival de Prémios Sorte na Mão”, com CNPJ sob o n° 32.854.307/0001-
46, a ser revestido para futura reparação de eventuais danos causados aos consumidores, ora
adquirentes de cartela de bingo, neste caso, ficando a liberação dos valores condicionada à
autorização deste Juízo mediante alvará, em pedidos do Ministério Público, devidamente
fundamentados.
 
 
 
Para o cumprimento da medida acima, oficie-se o Departamento de Trânsito do Estado do
Maranhão-DETRAM, para que, proceda os respectivos bloqueios de bens eventualmente
encontrados, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); proceda bloqueio de todas as
contas bancarias do representado e da empresa C.C. de Medeiro, com CNPJ sob o n°
32.854.307/0001-46 (conta corrente, poupança e aplicações), pelo sistema SISBAJUD, até o
montante do prejuízo econômico causado aos consumidores, por ora R$ 100.000,00 (cem mil
reais) e; oficiar ao cartório de imóveis de São Vicente Ferrer para que, também proceda os
respectivos bloqueios limitados aos valores retromencionado;
 
 
 
Por outro lado, comunique-se a Polícia Militar e à Delegacia de polícia desta cidade, para  que,
cumpra esta decisão judicial de imediato, ressaltando que, caso seja descumprida, bem como o
autor seja flagrado realizando “bingo/sorteio ou vendendo cartelas de sorteio”, responderá pelo
crime de desobediência, devendo o mesmo ser conduzido a Delegacia de polícia vinculada a esta
comarca, a fim de ser lavrado TCO pela infringência do art. 50 da Lei de Contravenções Penais.
 
 
 
Ressalta-se que, também incidirá na mesma contravenção, as outras pessoas que estiverem
vendendo cartelas ou participando de alguma forma para a realização do evento supracitado, que
ocorrerá no dia 30 de janeiro do corrente ano ou em datas vindouras, as quais também deverão
ser conduzidas à Delegacia para as mesmas providências.
 
 
 
Intime-se o representado pessoalmente.
 
 
 
Intime-se o defensor do réu e o Ministério Público.
 
 
 
Oficie-se a Polícia Militar e à Delegacia de polícia, conforme já citado acima.
 
 
 
Encaminhe-se cópia destes autos para Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão,
para que, tome todas providências que entender cabíveis.
 
 
 
Esta decisão serve como Ofício e Mandado para todos os fins.
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São Vicente Ferrer/MA, datado eletronicamente.
 
 
 

 
 

ALISTELMAN MENDES DIAS FILHO 
 Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha respondendo cumulativamente por esta

Unidade Judiciária 
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