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Em continuidade às diligências, em uma reanálise  da classificação do tipo de armamento apreendido em poder do indiciado
LOESTER CARLOS GOMES DE SOUZA, denota-se que o armamento e seus acessórios não implicam em um caráter de arma de
fogo de calibre proibido, persistindo a situação flagrancial em relação à posse de arma de fogo de calibre restrito. Assim,
considerando que o indiciado possui a condição de deputado federal, conforme prerrogativa do cargo, não se vislumbra a hipótese de
cometimento de crime de natureza hedionda, previsto no artigo 1º , inciso II, da Lei de Crimes Hediondos e modificado pela Lei nº
13.964/2019, posto que, o armamento apreendido resulta inequivocamente na forma restrita e, embora prevista no artigo 16, não tem a
menção expressa de ser proibido. 

Em que pese a redação do artigo 1º , p.u., inciso II da Lei 8.072/90 fazer referência ao caput do artigo 16 da Lei 10.826/2003, e não ao
artigo 16, § 2º  da mesma lei, novo tipo penal criado pela Lei 13.964/2020, que poderia sustentar a categorização também da posse de
arma de calibre restrito como hediondo, tenho que essa intepretação, efetivamente, não é a mais favorável ao flagrado.

Por conseguinte, em uma interpretação mais benéfica em prol do investigado, não se vislumbra hipótese de prisão em flagrante do
mesmo, devendo ser mantido em liberdade , se não houver ordem judicial em contrário, não devendo ser recolhido preso.

1. 1. Por fim, considerando-se as disposições do artigo 16 da Lei 10.826/2003 e artigo 53, §2º , da CRFB/88 e, em uma
interpretação favorável ao parlamentar, REVEJO meu despacho anterior e determino o não recolhimento do deputado ao cárcere.
Oficie-se ao Juízo Estadual, ao Ministério Público Estadual, à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, à Ministra Rosa Weber
(relatora do Inquérito que deu autorização de buscas) e à PGR no sentido de informar-lhes de que, não convicto da situação de
crime inafiançável, na continuidade das diligências, optou esta Autoridade Policial, de ofício, não recolher à prisão ,
mantendo-se em liberdade o indiciado .

2. No aguardo de ratificação da presente investigação por parte do Juízo competente, não se efetive o encaminhamento de eventual
pronturário de identificação criminal, enquanto não confirmada a eventual tramitação do feito perante o Juízo Estadual ou
eventualmente homologado pelo STF, tornando sem efeito nota de culpa expedida.

 
Campo Grande/MS, 12 de novembro de 2020.
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