
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 13 de março de 2017 – Nº 004

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo quinzenal CAOCRIM 004/2017, com notícias locais e nacionais que
reputamos de relevância para a atuação criminal e conhecimento do Ministério Público.
Aos que desejarem apresentar sugestões de temas ou material para publicação, basta
enviá-las para o e-mail institucional do CAOCRIM (caocrim@mpce.mp.br) ou via grupo do
CAOCRIM no  Telegram.  Nesta  edição,  demos  especial  atenção  ao  tema da  Violência
Doméstica, dado o mês da mulher e de conscientização sobre o tema. 
Nossos  agradecimentos  ao  Dr.  Alan  Moitinho,  Lia  Maaca  e  André  Barroso  pelas
contribuições nesta edição.
Boa leitura!

EQUIPE CAOCRIM.

EVENTOS 
CHAMADA DE ARTIGOS

O seminário  tem por  objetivo  discutir  a  questão  das  drogas  no contexto  nacional,  de  forma
interdisciplinar, estimulando reflexões sobre o panorama vivenciado no Brasil após dez anos de vigência
da Lei 11.343/06. Dados apresentados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério
da  Justiça,  revelam um aumento  exponencial  do número de  indivíduos  encarcerados  por  tráfico  de
drogas no Brasil. 

Inscrições:  até o dia 23 de abril, através do: http://www.enfam.jus.br/inscricao10anosdaleidedrogas/
Local: auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Programação:  http://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2017/03/Programa%C3%A7%C3%A3o-
provis%C3%B3ria-lei-de-drogas-com-imagem.microsite.pdf 
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NOTÍCIAS 

Juíza proíbe recebimento de crianças e adolescentes na cadeia de Saboeiro - https://goo.gl/xObdwb
Suspensos até sexta-feira prazos processuais e atendimento no Juizado da Mulher de Fortaleza -
https://goo.gl/sxI3BL  
Presidente do TJCE assina convênio para ressocializar apenados na primeira reunião do “Ceará
Pacífico” - https://goo.gl/rwRPfr 

Ameaça espiritual serve para configurar crime de extorsão - https://goo.gl/fR2zTa 

Familiares  de  detento  morto  em cadeia  devem receber mais  de  R$  100  mil  de  indenização  -
https://goo.gl/PCKpEH  
Educação e diálogo para enfrentar a violência doméstica contra a mulher -  https://goo.gl/kjk6fc

Tribunal paulista adere a diretrizes da ONU contra feminicídio - https://goo.gl/XdoKo8 

Juizados de violência doméstica ainda são insuficientes no interior do país - https://goo.gl/PkzZPR  
Judiciário prioriza julgamento de processos de violência contra a mulher - https://goo.gl/J5R8up 
Tráfico  privilegiado:  redução  de  pena  em  patamar  inferior  ao  admitido  por  lei  exige
fundamentação - https://goo.gl/E4084h  
Negado registro de vigilante a homem com antecedentes criminais - https://goo.gl/eA0CVt  
STJ exige observância de princípios humanitários para despejos e remoções - https://goo.gl/WftTrR
Salões de beleza detectam violência doméstica no MS - https://goo.gl/OwHzhB  
Comarca  de  Poranga  estabelece  medidas  para  guarda  e  disposição  de  bens  apreendidos  -
https://goo.gl/GcjKwG  
Levantamento  dos  Presos  Provisórios  do  País  e  Plano  de  Ação  dos  Tribunais  -
https://goo.gl/DGYeBt 
Juizado da Mulher de Fortaleza inicia atividades da VII Semana da Justiça pela Paz em Casa -
https://goo.gl/LfG5XT  
CNJ institui Política Nacional de Combate à Violência contra Mulheres -  https://goo.gl/j8awPL –
vide  Portaria  15/2017 do  CNJ:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/03/48676a321d03656e5e3a4f0aa3519e62.pdf
TJMG aplica Lei Maria da Penha a mãe que agrediu a filha - https://goo.gl/910SNZ 
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DIRETO DO STF

Condenação em segundo grau e execução da pena
A Primeira  Turma  declarou  prejudicada  a  impetração  de  “habeas  corpus”  no  qual  se  buscavam o
conhecimento de apelação interposta perante tribunal de justiça e a revogação de prisão preventiva a fim
de que o paciente — condenado pelo tribunal do júri — pudesse aguardar o julgamento do recurso de
apelação em liberdade. No caso, sobreveio o julgamento da apelação da defesa com a redução da pena
privativa de liberdade e a expedição de nova ordem prisional, por conta da exequibilidade de penas após
condenação em segundo grau. A Turma entendeu que acarreta prejuízo da impetração o superveniente
julgamento do mérito de “habeas corpus” pelo STJ, a determinar o conhecimento da apelação, assim
como a mudança no título prisional. Além disso, consignou que a ordem não poderia ser concedida de
ofício porquanto a jurisprudência do STF é no sentido da exequibilidade da pena depois das decisões de
segunda instância. Vencido, nesse ponto, o ministro Marco Aurélio (relator), que concedia a ordem de
ofício por entender existir ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade. HC 129295/SC, rel.
orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 21.2.2017. (HC-129295)

Crime de dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação e viabilidade da denúncia
A Primeira Turma iniciou julgamento de inquérito no qual se imputa a deputado federal a prática dos
crimes  previstos  no  art.  89  da  Lei  8.666/1993  [“Art.  89.  Dispensar  ou  inexigir  licitação  fora  das
hipóteses  previstas  em  lei,  ou  deixar  de  observar  as  formalidades  pertinentes  à  dispensa  ou  à
inexigibilidade”]  e  no art.  1º,  XIII,  do Decreto-Lei  201/1967 [“XIII  -  Nomear,  admitir  ou designar
servidor, contra expressa disposição de lei”], por condutas supostamente praticadas enquanto ocupante
de cargo de prefeito municipal.
Para  a  acusação,  teria  havido  irregularidades  na  contratação  de  OSCIP por  ente  municipal,  com a
verdadeira finalidade de admissão direta de servidores sem a observância da regra constitucional do
concurso público. A defesa sustenta, em suma, a atipicidade da conduta imputada ao acusado.
O ministro Luiz Fux (relator) rejeitou a denúncia, nos termos do disposto no art. 395, III, do CPP (“Art.
395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: III - faltar justa causa para o exercício da ação penal”
Reconheceu, de início, a ocorrência da prescrição quanto ao crime definido no art. 1º, XIII, do Decreto-
Lei 201/1967, referente à suposta contratação de pessoal sem observância da regra do concurso público.
Quanto ao crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993, consignou que a dispensa ou inexigibilidade é
incriminada, de acordo com o tipo penal, quando o fato não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa
ou de inexigibilidade (Lei 8.666/1993, arts. 24 e 25) ou as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade não são observadas (Lei 8.666/1993, art. 26).

CAOCRIM – Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo da Atividade Policial 
e Segurança Pública

Avenida Antônio Sales, 1740 – Dionísio Torres - Fortaleza - Ceará
Telefone: 85 3452-3716 e 3101-7651 - Email: caocrim@mpce.mp.br

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=129295&classe=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=129295&classe=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


Ressaltou, ademais, que o tipo penal do art. 89 da Lei de Licitações prevê crime formal, que dispensa o
resultado  danoso  para  o  erário.  Nesses  termos,  a  não  exigência  de  prejuízo  patrimonial,  para  a
consumação do delito, não afasta a necessidade de que, para adequação da conduta à norma penal, sua
prática revele desvalor maior para o ordenamento jurídico do que a observância parcial ou imperfeita de
normas procedimentais. Assim, se, por um lado, o ilícito administrativo se aperfeiçoa com o simples
atuar  do  administrador  público,  que  não  esteja  estritamente  em  consonância  com  o  princípio  da
legalidade,  por  outro,  a  prática  de  um  delito  penal  exige  uma  conduta  planejada  e  voltada
finalisticamente a executar a conduta criminosa, com o fim de obter um proveito criminoso de qualquer
natureza. Para o relator, diante das peculiaridades que envolvem a distinção entre, de um lado, o ilícito
cível e administrativo e, de outro lado, com maior desvalor jurídico, o ilícito penal, há a necessidade de
sistematizar critérios para análise da ocorrência ou não do tipo previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993.
Busca-se, com isso, reduzir o elevado grau de abstração da conduta estabelecida no tipo penal e, por
consequência,  atender  aos  princípios  da  “ultima  ratio”,  da  fragmentariedade  e  da  lesividade.
Entendeu  que  podem  ser  estabelecidos  três  critérios  para  a  verificação  judicial  da  viabilidade  da
denúncia que trate da prática do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993. Esses critérios permitem
que  se  diferencie,  com segurança,  a  conduta  criminosa  definida  no  art.  89  da  Lei  8.666/1993  das
irregularidades  ou  ilícitos  administrativos  e  de  improbidade,  intencionais  ou  negligentes.
O  primeiro  critério  consiste  na  existência  de  parecer  jurídico  lavrado  idoneamente  pelo  órgão
competente. Nesses termos, o parecer do corpo jurídico, quando lavrado de maneira idônea, sem indício
de que constitua etapa da suposta empreitada criminosa, confere embasamento jurídico ao ato, inclusive
quanto à observância das formalidades do procedimento. O parecer jurídico favorável à inexigibilidade
impede  a  tipificação  criminosa  da  conduta,  precisamente  por  afastar,  desde  que  inexistentes  outros
indícios em contrário, a clara ciência da ilicitude da inexigibilidade e determina o erro do agente quanto
a elemento do tipo, qual seja, a circunstância “fora das hipóteses legais” (CP, art. 20). No tocante a esse
aspecto, aduziu que, no caso, a procuradoria-geral do município foi consultada, quanto à necessidade de
realização de licitação, anteriormente à assinatura do termo de parceria entre o Município e a OSCIP. A
existência  de  parecer  do  órgão  jurídico  especializado,  no  sentido  da  licitude  da  dispensa  ou  da
inexigibilidade  da  licitação,  constitui  óbice  ao  enquadramento  típico  da  conduta  do  administrador
público que, com base nele, assinou o termo contratual no exercício de sua função, salvo indicação de
dolo  de  beneficiar  a  si  mesmo  ou  ao  contratado  e/ou  narrativa  mínima  da  existência  de  união  de
desígnios entre os acusados, para realização comum da prática delitiva.
O segundo critério a ser observado, segundo o relator, corresponde à indicação, na denúncia, da especial
finalidade  de  lesar  o  erário  ou  promover  enriquecimento  ilícito  dos  acusados.  Para  tanto,  o  crime
definido no art.  89 da Lei 8.666/1993, de natureza formal, independe da prova do resultado danoso.
Nada obstante, é exigível, para que a conduta do administrador seja criminosa, que a denúncia narre a
finalidade do agente de lesar o erário, de obter vantagem indevida ou de beneficiar patrimonialmente o
particular contratado, ferindo com isso a razão essencial da licitação (a impessoalidade da contratação).
Sobre esse critério, asseverou que a denúncia não mencionou a existência de indício de que o acusado
teria  agido  com  o  fim  de  obter  algum  proveito  ilícito  ou  de  beneficiar  a  OSCIP contratada,  em
detrimento do erário.  Ponderou, ainda,  que o tipo previsto no art.  89 da Lei  8.666/1993 tem como
destinatário o administrador e adjudicatários desonestos e não os supostamente inábeis. É que a intenção
de ignorar os pressupostos para a contratação direta ou a simulação da presença desses são elementos do
tipo, que não se perfaz a título de negligência, imprudência ou imperícia — caracterizadores de atuar
culposo.
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Como último critério, destacou a necessária descrição do vínculo subjetivo entre os agentes. Assim, a
imputação do crime definido no art. 89 da Lei 8.666/1993 a uma pluralidade de agentes demanda a
descrição indiciária da existência de vínculo subjetivo entre os participantes para a obtenção do resultado
criminoso, não bastando a mera narrativa de ato administrativo formal eivado de irregularidade. Em
outros termos, deve-se perquirir se a denúncia, ao narrar a prática de crime em concurso de agentes,
indica a presença dos elementos configuradores da união de desígnios entre as condutas do acusados,
voltadas à prática criminosa comum.
Quanto ao ponto, afirmou que, na espécie, a investigação não reuniu indícios mínimos da existência de
vínculo  subjetivo  entre  os  acusados,  voltado  à  obtenção  de  proveito  criminoso.
Após  o  voto  do  ministro  Roberto  Barroso,  que  acompanhou  o  relator,  a  ministra  Rosa  Weber
pediu vista dos autos. Inq 3674/RJ, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 21.2.2017. (Inq-3674) 

Latrocínio: pluralidade de vítimas fatais e concurso formal - 2
A Primeira  Turma,  em conclusão  de  julgamento  e  por  maioria,  deu  parcial  provimento  ao  recurso
ordinário em “habeas corpus” em que se pretendia a desclassificação do delito de latrocínio para o de
roubo,  assim  como  a  exclusão  do  concurso  formal  impróprio  reconhecido  quanto  aos  crimes  de
latrocínio. No caso, o recorrente foi condenado a 42 anos de reclusão pela prática das condutas previstas
nos arts. 148 (sequestro e cárcere privado); 157, § 3º, segunda parte (latrocínio), por duas vezes; e 211
(ocultação de cadáver) do Código Penal (CP). Reconheceu-se, ainda, o concurso formal impróprio com
relação  aos  crimes  de  latrocínio,  considerada  a  existência  de  duas  vítimas  fatais.
A defesa pretendia a desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo, ante a ausência de provas
de que o recorrente teria concorrido para a morte das vítimas, bem como em razão da participação de
menor importância na prática delituosa. Pedia, também, a exclusão do concurso formal de crimes, por
entender ter havido apenas um latrocínio, não obstante a pluralidade de mortes. Requeria, por fim, o
reconhecimento  do  direito  à  progressão  ao  regime  semiaberto  —  v.Informativo  846.
Quanto à desclassificação pretendida, o Colegiado consignou que o juízo sentenciante, em harmonia
com o ordenamento jurídico, julgou ter o recorrente contribuído ativamente para a realização do delito,
em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com pleno domínio do fato. Além disso, o agente
assumiu o risco de produzir resultado mais grave, ciente de que atuava em crime de roubo, no qual as
vítimas foram mantidas em cárcere sob a mira de arma de fogo. Para a Turma, aquele que se associa a
comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda
que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância.
No tocante ao reconhecimento de crime único, a Turma ponderou ser o latrocínio delito complexo, cuja
unidade não se altera em razão da existência de mais de uma vítima fatal. Acrescentou, por fim, que a
pluralidade de vítimas é insuficiente para configurar o concurso de crimes, uma vez que, na espécie, o
crime  fim  arquitetado  foi  o  de  roubo  (CP,  art.  157,  §  3º),  e  não  o  de  duplo  latrocínio.
Vencidos  os  ministros  Roberto  Barroso  e  Rosa  Weber,  que  negavam  provimento  ao  recurso,  por
entenderem que, diante da ocorrência de duas mortes, estaria configurado o concurso formal de crimes.
RHC  133575/PR,  rel.  Min.  Marco  Aurélio,  julgamento  em  21.2.2017.  (RHC-133575)
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Instauração de investigação criminal e determinação de interceptações telefônicas com base em
denúncia anônima
A Segunda Turma denegou a ordem em "habeas corpus" em que se pretendia o reconhecimento da
ilegalidade  de  ação  penal  e  de  interceptações  telefônicas  iniciadas  a  partir  de  denúncias  anônimas.
No caso, o Ministério Público estadual, após receber diversas denúncias anônimas de prática de crimes e
seus possíveis autores, procedeu a investigações preliminares, com a oitiva informal de testemunhas.
Diante da verossimilhança das alegações, instaurou procedimento de investigação no qual foi requerida
quebra  do sigilo  telefônico  dos  envolvidos.  Por  essa  razão,  o  paciente  foi  denunciado pela  suposta
prática dos crimes de associação criminosa e corrupção ativa (duas vezes), previstos nos arts. 288 e 333
do  CP,  e  de  fraude  à  licitação  (cinco  vezes),  previsto  no  art.  90  da  Lei  8.666/1993.
Os impetrantes sustentavam que,  por terem sido iniciadas a partir  de denúncias anônimas — sem a
comprovação  da  realização  de  diligências  preliminares  nos  autos  —,  as  investigações  preliminares
(portaria e procedimento investigativo criminal) e o procedimento relativo às interceptações telefônicas
deveriam ser declarados nulos. Alegavam, ainda, que as interceptações telefônicas não teriam atendido
às regras e condições estabelecidas pela Lei 9.296/1996.
A Turma rememorou entendimento do STF no sentido de que a denúncia anônima é válida, quando as
investigações  se  valem  de  outras  diligências  para  apurar  a  “delatio  criminis”.Asseverou  que  a
necessidade das interceptações telefônicas foi devidamente demonstrada pelo juiz natural da causa, bem
como que havia indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, conforme exigido pelo
art. 2º da Lei 9.296/1996. Quanto às prorrogações das interceptações telefônicas, ponderou que a Corte
tem admitido a razoável dilação dessas medidas, desde que respeitado o prazo de quinze dias entre cada
uma das diligências, o que não caracteriza desrespeito ao art. 5º da Lei 9.296/1996. Ressaltou, por fim,
que o indeferimento de diligências  pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de
defesa. Afinal, o art. 400, § 1º, do CPP (§ 1º “As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o
juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”) prevê a possibilidade de o
juiz indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique
nulidade da respectiva ação penal. Sustentou que a discussão sobre o acerto ou desacerto dessa decisão
exigiria exame aprofundado dos fatos e provas da causa, o que não se mostra viável em “habeas corpus”,
que não admite dilação probatória.  HC 133148/ES, rel.  Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em
21.2.2017. (HC-133148) 

Inquérito e compartilhamento de peças
A Segunda Turma,  por  maioria,  deu  provimento  a  agravo regimental  interposto  contra  decisão  que
determinou o compartilhamento de peças de investigação com a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, que
apura crimes praticados no âmbito da Transpetro e ligados a suposta organização criminosa investigada
na Operação Lava Jato.
No caso, depoimentos de colaborador apontam para a responsabilidade conjunta de cinco membros de
partido político por supostos atos de corrupção que envolveriam a manutenção do delator na chefia da
Transpetro, mediante pagamento de vantagem indevida, desviada de contratos da companhia. Daqueles,
quatro são atualmente senadores. O agravante era senador na época dos atos mencionados, mas hoje não
ocupa cargo eletivo. 
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A Turma afirmou que a decisão agravada, embora não seja expressa nesse sentido, deixa margem para a
interpretação de que  teria  ocorrido  uma cisão  subjetiva  das  investigações  em relação ao  agravante.
Ressaltou que o Supremo Tribunal Federal (STF) supervisiona investigações pelos mesmos fatos contra
outros investigados, e por fato conexo contra o agravante.
Por  outro  lado,  suscitou  haver  dúvida  objetiva  e  fundada  sobre  qual  juízo  supervisionaria  as
investigações  contra  o  agravante  pela  suposta  corrupção  no  âmbito  da  Transpetro.
Sublinhou que, na hipótese dos autos, em que quatro dos cinco investigados têm prerrogativa de foro,
haveria risco de o compartilhamento de dados com a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR acarretar em
investigação  de  personagens  sob  a  jurisdição  do  STF,  o  que  poderia  gerar  anulação  processual.
Vencido  o  ministro  Edson  Fachin  (relator),  que  mantinha  a  decisão  agravada.  Pontuava  que  o
compartilhamento não significaria declinação nem afirmação de competência. Frisava que os mesmos
documentos  e  anexos  remetidos  para  Curitiba,  à  guisa  de  compartilhamento,  foram  juntados  em
inquérito que tramita na Suprema Corte.
Pet 6138 AgR-segundo/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgamento em
21.2.2017. (Pet-6138) 

HC N. 136.896-MS - RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI
EMENTA: Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos.
Furto  em detrimento  de  estabelecimento  comercial  no  período  noturo  de  2  (duas)  barras  de  ferro
avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo
material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de
reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social.
Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem
concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação
de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de
periculosidade  social  da  ação;  c)  o  reduzido  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento;  d)  a
inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso
de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é
diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00
(cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias
referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi
agraciado  com a  substituição  da  pena  corporal  por  restritiva  de  direitos.  3.  Plausibilidade  da  tese
sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo
Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto
qualificado  e  a  caracterização  de  habitualidade  delitiva  específica  ou  reincidência  (v.g.  HC  nº
123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso).
4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como
óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente
primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material,
segundo se infere dos autos,  pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada.
5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de
pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o
delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de
1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial
vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não
causou  lesividade  relevante  à  ordem  social,  recomendam  a  aplicação  do  postulado  da  bagatela.
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7.  Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no
caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo
Penal. 

Responsabilidade civil do Estado: superpopulação carcerária e dever de indenizar 
Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os
padrões  mínimos de humanidade previstos  no ordenamento jurídico,  é  de sua responsabilidade,  nos
termos  do  art.  37,  §  6º,  da  Constituição,  a  obrigação  de  ressarcir  os  danos,  inclusive  morais,
comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais
de encarceramento.  Com essa orientação, o Tribunal, em conclusão e por maioria, deu provimento a
recurso extraordinário para restabelecer o juízo condenatório nos termos e limites do acórdão proferido
no julgamento da apelação, a qual fixara indenização no valor de dois mil reais a favor de detento.
Consoante o acórdão restabelecido, estaria caracterizado o dano moral porque, após laudo de vigilância
sanitária no presídio e decorrido lapso temporal, não teriam sido sanados os problemas de superlotação e
de falta de condições mínimas de saúde e de higiene do estabelecimento penal. Além disso, não sendo
assegurado o mínimo existencial, seria inaplicável a teoria da reserva do possível — v. Informativos 770
e 784. Prevaleceu o voto do ministro Teori Zavascki (relator).
Registrou, de início, a inexistência de controvérsia a respeito dos fatos da causa e da configuração do
dano moral, haja vista o reconhecimento, pelo próprio acórdão recorrido, da precariedade do sistema
penitenciário estadual, que lesou direitos fundamentais do recorrente, quanto à dignidade, intimidade,
higidez física e integridade psíquica. Portanto, sendo incontroversos os fatos da causa e a ocorrência do
dano, afirmou que a questão jurídica desenvolvida no recurso ficou restrita à reparabilidade, ou seja, à
existência ou não da obrigação do Estado de ressarcir os danos morais verificados nas circunstâncias
enunciadas.
Em seguida, consignou que a matéria jurídica está no âmbito da responsabilidade civil do Estado de
responder pelos danos, até mesmo morais, causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do
art. 37, § 6º, da CF, preceito normativo autoaplicável, que não se sujeita a intermediação legislativa ou a
providência administrativa de qualquer espécie. Ocorrido o dano e estabelecido o seu nexo causal com a
atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. Sendo assim e
tendo em conta que, no caso, a configuração do dano é matéria incontroversa, não há como acolher os
argumentos que invocam, para negar o dever estatal de indenizar, o princípio da reserva do possível, na
dimensão reducionista de significar a insuficiência de recursos financeiros.
Frisou que Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento,
enquanto ali permanecerem detidas, e que é seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos
padrões  de  humanidade estabelecidos  em lei,  bem como,  se  for  o  caso,  ressarcir  os  danos  que  daí
decorrerem. Ademais, asseverou que as violações a direitos fundamentais causadoras de danos pessoais
a  detentos  em  estabelecimentos  carcerários  não  poderiam  ser  relevadas  ao  argumento  de  que  a
indenização não teria  o  alcance  para  eliminar  o grave  problema prisional  globalmente  considerado,
dependente da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição
legislativa  e  administrativa,  não  de  provimentos  judiciais.  Sustentou  que  admitir  essa  assertiva
significaria justificar a perpetuação da desumana situação constatada em presídios como aquele onde
cumprida a pena do recorrente. Relembrou que a garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica
dos detentos constitui dever estatal que tem amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (CF, art.
5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/1984 - LEP, arts. 10, 11, 12, 40, 85, 87, 88; Lei 9.455/1997 -
crime de tortura; Lei 12.874/2013 - Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como também
em fontes  normativas  internacionais  adotadas  pelo  Brasil  (Pacto  Internacional  de  Direitos  Civis  e
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Políticos das Nações Unidas; Convenção Americana de Direitos Humanos; Princípios e Boas Práticas
para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, contida na Resolução 1/2008, aprovada
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da Organização das Nações Unidas
contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; Regras Mínimas para
o Tratamento de Prisioneiros, adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e
Tratamento de Delinquentes).
A criação de subterfúgios teóricos — como a separação dos Poderes, a reserva do possível e a natureza
coletiva dos danos sofridos — para afastar a responsabilidade estatal pelas calamitosas condições da
carceragem afronta não apenas o sentido do art. 37, § 6º, da CF, mas também determina o esvaziamento
das  inúmeras  cláusulas  constitucionais  e  convencionais  citadas.  O descumprimento  reiterado  dessas
cláusulas se transforma em mero e inconsequente ato de fatalidade, o que não pode ser tolerado.
Por fim, o relator enfatizou que a invocação seletiva de razões de Estado para negar, especificamente a
determinada categoria de sujeitos, o direito à integridade física e moral não é compatível com o sentido e
o  alcance  do princípio  da  jurisdição.  Acolher  essas  razões  é  o  mesmo que recusar  aos  detentos  os
mecanismos de reparação judicial  dos danos sofridos, deixando-os descobertos de qualquer proteção
estatal,  em condição de vulnerabilidade  juridicamente desastrosa.  É  dupla  negativa:  do direito  e  da
jurisdição. Os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio deram provimento ao recurso extraordinário em
maior  extensão,  para  acolher  o  pedido  formulado,  na  petição  inicial,  pela  Defensoria  Pública,  de
indenização de um salário mínimo por mês de detenção enquanto presentes as condições degradantes de
superlotação. 
Vencidos  os  ministros  Roberto Barroso,  Luiz  Fux e Celso de Mello,  que,  ao darem provimento  ao
recurso, adotavam a remição da pena como forma de indenização. RE 580252/MS, rel. orig. Min. Teori
Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 16.2.2017. (RE-580252) 

Cômputo do tempo de prisão provisória e reconhecimento da prescrição da pretensão executória
A Primeira Turma iniciou o julgamento de embargos de declaração em “habeas corpus” em que se que
pretende que o período de prisão provisória seja considerado para fins de reconhecimento da prescrição
da pretensão executória. Os embargantes alegam que estiveram presos provisoriamente pelo período de
3 meses e 13 dias e que a detração desse período, nos termos do art. 42 do CP, implicaria a redução da
pena imposta para 3 anos, 11 meses e 18 dias. Argumentam que, feita a detração do período de prisão
provisória, estaria caracterizada, no caso, a prescrição da pretensão executória, conforme preceituam os
arts. 109 e 110 do CPP. O ministro Dias Toffoli (relator) rejeitou os embargos declaratórios, por entender
ausentes as hipóteses autorizadoras de seu cabimento (RISTF,  art.  337),  mas concedeu a ordem, de
ofício, para,  nos termos do art.  107, IV, do CP, declarar extinta a punibilidade da pena imposta aos
pacientes, em razão da consumação da prescrição da pretensão executória (CP, art. 112, I). Para ele,
conforme  a  jurisprudência  da  Corte,  não  há  como  desconsiderar  a  detração  do  período  de  prisão
provisória no cômputo do prazo para a prescrição da pretensão executória.  Asseverou, ainda,  que o
cômputo do tempo de prisão provisória exerce influência não só quanto à imposição do regime inicial de
cumprimento da pena, consoante dicção do art. 382, § 2º, do CPP, como também no tocante à progressão
de regime antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos do Enunciado 716 da Súmula do STF.
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Pontuou, igualmente, que a detração do tempo de prisão provisória para fins de extradição do estrangeiro
é uma das condições para efetivação de sua entrega ao país requerente (Lei 6.815/1980, art. 91, II).
Rememorou que o tema relativo ao termo inicial para a contagem de prazo na modalidade prescrição da
pretensão executória foi submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 788). No entanto, ressaltou
que, até decisão definitiva do Plenário, não há impedimentos quanto à observância da jurisprudência do
STF, que, prestigiando a literalidade do art. 112, I, do CP, assentou que a prescrição executória se regula
pela  pena  aplicada  depois  de  transitar  em  julgado  a  sentença  condenatória  para  a  acusação  (HC
113.715/DF, DJE de 28.5.2013). Dessa forma, entendeu que o tempo de prisão provisória não deve ser
desconsiderado para fins de prescrição da pretensão executória, mas, sim, entendido como período de
pena cumprida. Em seguida, o ministro Roberto Barroso pediu vista dos autos. HC 122577 ED/RJ, rel.
Min. Dias Toffoli, julgamento em 14.2.2017. (HC-122577)

Defesa prévia e prerrogativa de foro
A Primeira Turma iniciou julgamento de questão de ordem em ação penal em que se discute nulidade
processual  em  face  do  recebimento  de  denúncia  sem  defesa  prévia,  bem  como  em  razão  da  não
observância da prerrogativa de foro conferida a prefeitos (CF, art. 29, X).
No caso, foi instaurada ação penal contra o então prefeito, hoje deputado federal, e outros, pela suposta
prática do delito de fraude em licitação pública, previsto no art.  90 da Lei 8.666/1993 [“Frustrar ou
fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  o  caráter  competitivo  do
procedimento  licitatório,  com  o  intuito  de  obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem decorrente  da
adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”] e, também,
pelo  crime  de  responsabilidade  de  prefeito  previsto  no  art.  1º  do  Decreto-Lei  -  São  crimes  de
responsabilidade  dos  Prefeitos  Municipal,  sujeitos  ao  julgamento  do  Poder  Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: I - apropriar-se de bens ou rendas
públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio”).
O juízo  de origem recebeu,  primeiramente,  a  denúncia quanto  ao crime definido  no art.  90 da Lei
8.666/1990 e determinou a notificação dos acusados para apresentarem defesa escrita quanto ao crime de
responsabilidade, nos termos do art. 2º, I, do Decreto-Lei 201/1967 (“Antes de receber a denúncia, o Juiz
ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias. Se o acusado
não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa,
dentro no mesmo prazo”). A defesa alega ofensa ao devido processo legal, tendo em vista que não foi
permitido ao acusado apresentar resposta preliminar relativamente à imputação de fraude à licitação.
Sustenta, ainda, ilegalidade da investigação que serviu de apoio à denúncia, uma vez que a autoridade
competente para instaurar o inquérito seria o tribunal, ante a prerrogativa de foro do então prefeito. Por
fim, defende ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, pois só seria possível imputar ao
prefeito o ato de homologação do processo licitatório com base em responsabilização penal objetiva.
O ministro Luiz Fux (relator) resolveu a questão de ordem no sentido de deferir “habeas corpus” de
ofício para trancar a ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia. A ministra Rosa
Weber (revisora) e o ministro Roberto Barroso o acompanharam. O relator afirmou que o prefeito detém
prerrogativa  de  foro,  constitucionalmente  estabelecida.  Desse  modo,  os  procedimentos  de  natureza
criminal contra ele instaurados devem tramitar perante o tribunal de justiça (CF, art. 29, X). Observou,
também, que não houve submissão das investigações ao controle jurisdicional da autoridade competente.
Além disso,  a  denúncia,  ao  arrepio  da  legalidade,  fundou-se  em supostas  declarações,  colhidas  em
âmbito estritamente privado, sem acompanhamento de qualquer autoridade pública (autoridade policial,
membro do Ministério Público) habilitada a conferir-lhes fé pública e mínima confiabilidade.
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O ministro ressaltou que os indícios que serviram de fundamento à denúncia não lograram indicar, nem
mesmo minimamente,  a  participação ou conhecimento  dos  fatos  supostamente  ilícitos  pelo  acusado
detentor  da  prerrogativa  de  foro  perante  a  Suprema  Corte.  Também não  obedeceram à  ritualística
procedimental prevista no Código de Processo Penal para a instauração do inquérito policial. Assim, a
ausência de liame subjetivo entre o então prefeito e os supostos beneficiários dos recursos públicos,
somada à existência de parecer jurídico favorável à homologação da licitação e às indicações de que, no
curso da execução do contrato, a própria Administração Pública recusou o pagamento de notas fiscais
emitidas  pelo  suposto  beneficiário  sem  comprovação  da  entrega  dos  bens  nelas  listados,  são
circunstâncias que ilidem o dolo e a participação do prefeito na prática criminosa.
Sublinhou  que  o  prefeito  foi  incluído  entre  os  acusados,  unicamente,  em razão  da  função  pública
hierarquicamente  superior  à  dos  demais  envolvidos,  sem indicação mínima  de  sua  participação em
prática  ilícita,  evidenciando-se,  por  conseguinte,  a  violação  à  responsabilidade  penal  subjetiva,  em
contraposição  à  objetiva,  cuja  demonstração  repele  a  responsabilidade  presumida.  Portanto,  o
recebimento da denúncia quanto ao crime licitatório não observou o direito de resposta preliminar do
acusado, previsto em procedimento especial, que prevalece sobre o comum. Consectariamente, deve ser
desde logo reconhecida a extinção da punibilidade do crime definido no art. 90 da Lei 8.666/1993, tendo
em vista que a decisão válida de recebimento da denúncia ocorreu em 30 de janeiro de 2014, quando o
delito  licitatório  já  havia  sido alcançado pela  prescrição,  ocorrida  em 3.8.2013,  considerada  a  pena
máxima em abstrato. O relator determinou a remessa dos autos ao juízo de origem, para as providências
cabíveis quanto aos demais acusados. A ministra revisora ponderou que a instauração de inquérito contra
prefeito poderia ser realizada pela autoridade policial. Em seguida, o julgamento foi suspenso em virtude
do pedido de vista do ministro Marco Aurélio.AP 912/PB, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 14.2.2017.
(AP-912)

Foro por prerrogativa de função e desmembramento de inquérito
A Segunda  Turma  negou  provimento  a  agravo  regimental  em  reclamação  no  qual  se  pretendia  o
reconhecimento da usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo juízo reclamado
em razão do não desmembramento de inquérito depois de vislumbrado, no curso das investigações, o
suposto  envolvimento  de  deputado  federal.  A defesa  alegava  que,  embora  tivessem  sido  captados
diálogos que demonstrassem o envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, o juízo de primeiro
grau não declinou da competência em situação em que seria imperiosa a remessa dos autos ao STF.
O Colegiado entendeu não haver cogitar de usurpação de competência desta Corte quando a simples
menção  a  nome  de  autoridade  com  prerrogativa  de  foro  —  seja  em  depoimentos  prestados  por
testemunhas ou investigados,  seja na captação de diálogos travados por alvos  de censura telefônica
judicialmente autorizada —, assim como a existência de informações, até então fluidas e dispersas a seu
respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.
Ressaltou  que,  para  haver  atração da  causa  ao  foro  competente,  é  imprescindível  a  constatação da
existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais.
Por  seu turno,  ao analisar  as  informações  prestadas  pelo juízo reclamado,  a Turma verificou que o
deputado federal não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da
persecução penal. Além disso, os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o
objeto da investigação em desfavor do agravante.
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Nesse contexto, asseverou ser inviável, em reclamação, o reexame do conteúdo do ato reclamado e de
todo o conjunto fático-probatório para chegar à conclusão diversa. Por fim, salientou que, conforme a
jurisprudência da Corte, a eventual declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados
em suposta usurpação de competência criminal do STF não alcançaria aqueles destituídos de foro por
prerrogativa  de  função,  como no caso.  Rcl  25497 AgR/RN,  rel.  Min.  Dias  Toffoli,  julgamento  em
14.2.2017. (Rcl-25497) 

HC N. 134.670-SP - RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE FURTO
CONTRA  SUA  GENITORA.  ATO  DE  VIOLÊNCIA  DE  GÊNERO  CONTRA  MULHER.
COMPETÊNCIA DO  JUIZADO  DE  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E  FAMILIAR  CONTRA A
MULHER. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Lei Maria da Penha cria mecanismos adequados para coibir
a violência de natureza física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral dirigida conscientemente contra
a  mulher,  conferindo  proteção  específica  ao  gênero  feminino  quando  a  agressão  é  praticada  nas
específicas situações descritas no art. 5º: âmbito da unidade doméstica, âmbito da família ou qualquer
relação íntima de afeto. 2. No caso, o paciente foi acusado da prática de roubo contra sua genitora,
ocorrido em seu ambiente doméstico,  mediante a facilidade dos laços familiares que uniam autor e
vítima, portadora de necessidades especiais. Nessas circunstâncias, portanto, há de incidir o regramento
protetivo específico. 3. Ordem concedida para reconhecer a incompetência do Juízo da 9ª Vara do Foro
Central de Barra Funda/SP para processar e julgar ação penal instaurada contra o paciente.

AG. REG. NO HC N. 136.935-MG - RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI
EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio doloso na direção de veículo
automotor  supostamente  causado  por  embriaguez.  Pretendida  desclassificação  para  o  delito
culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito
da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. Prisão preventiva. Necessidade
de se resguardar a ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes.
Excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não caracterizado. Regimental não
provido. 1. Para se acolher a pretensa desclassificação das condutas imputadas ao paciente na pronúncia,
indispensável seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o
habeas corpus não comporta. 2. Segundo o pacífico entendimento da Corte, “o pleito de desclassificação
de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto
fático-probatório  da  causa”  (HC  nº  115.352/DF,  Segunda  Turma,  Relator  o  Ministro  Ricardo
Lewandowski, DJe de 30/4/13). 3. A custódia cautelar do agravante se justifica, entre outros aspectos,
para  a  garantia  da  ordem  pública,  em  razão  do  risco  concreto  de  reiteração  delitiva,  já  que  é
incontroversa a notícia constante dos autos de que ele responde a outros inquéritos pela prática do crime
de embriaguez ao volante, registrando, inclusive, condenação nesse sentido. 4. Não há que se falar em
excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de
Minas  Gerais,  ao considerar  a  folha de antecedentes  do paciente  (que indica existência  de diversos
inquéritos  e  uma  condenação  por  crime  de  embriaguez  ao  volante),  tenha  afirmado  não  ser
“desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado
como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista
eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 5. Ademais, para afastar o pleito
de  desclassificação  da  conduta  dolosa  para  culposa,  o  Tribunal  de  Justiça  local  estava  obrigado  a
externar as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93,
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IX), não se vislumbrando, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do
julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

 

                                

DICA DE LEITURA

ENTENDIMENTO COMPILADO DO STJ SOBRE
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

A súmula 536,  foi  fixada pela 3ª Seção em 2015, e definiu que a suspensão condicional do
processo e a transação penal não se aplicam no caso de delitos sujeitos à Lei Maria da Penha (Lei
11.340/2006).  Ainda em 2015, por meio da  súmula 542 o colegiado estabeleceu que “a ação penal
relativa  ao  crime  de  lesão  corporal  resultante  de  violência  doméstica  contra  a  mulher  é  pública
incondicionada”. Ambas podem ser consultadas no seguinte link:

 http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/?vPortalArea=1184

Jurisprudência em Teses – veja o link que contempla vários posicionamentos em matéria de

Violência de Gênero: 
 http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud
%C3%AAncia%20em%20teses%2041%20-%20Lei%20Maria%20da%20Penha.pdf

Não é  possível  aplicar a  suspensão  condicional  do processo  nos  crimes  praticados  com

violência  doméstica  e  familiar contra a  mulher.  Precedentes:  HC 196253/MS,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEXTA TURMA,  julgado  em  21/05/2013,  DJe  31/05/2013;  RHC  31661/SP  (com
ressalvas),  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em
05/03/2013,  DJe  13/03/2013;  HC  185130/  SP,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,
julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012; AgRg no HC 173664/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 12/09/2012; HC 182892/MS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012; HC 201529/MS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 17/06/2013; HC
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270736/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado  em 03/10/2013,  DJe  07/10/2013;  AgRg  no  AREsp  169192/DF (decisão  monocrática),  Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, julgado em 24/06/2013, DJe 25/09/2013. 

A prisão preventiva  pode ser decretada em crimes que envolvam violência doméstica  e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para o
fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Precedentes: HC 306070/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2015,  DJe 12/03/2015;
RHC  51683/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA TURMA,  julgado  em  18/12/2014,  DJe
02/02/2015;  HC  289286/MG,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
02/10/2014,  DJe  22/10/2014;  RHC  43425/RS,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,
julgado  em  11/03/2014,  DJe  27/03/2014;  RHC  32854/DF,  Rel.  Ministra  MARILZA MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe
25/02/2013; HC 246481/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 18/09/2012,  DJe 21/09/2012;  HC 220948/DF,  Rel.  Ministro GILSON DIPP,  QUINTA TURMA,
julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012. 
Pesquisa Pronta

O tópico  Princípio  da Insignificância  nos  crimes  cometidos  em ambiente  doméstico/familiar
oferece  21  acórdãos sobre  a  não  incidência  do  princípio  da  insignificância  (bagatela)  impróprio  no
âmbito  dos  delitos  praticados  mediante  violência  ou  grave  ameaça  contra  a  mulher  em ambientes
domésticos.

Os temas  Natureza da ação penal  no crime de  lesão corporal  cometido  mediante  violência
doméstica e familiar e Natureza da ação penal em caso de violência doméstica contra a mulher reúnem
mais de 127 acórdãos. 

O  tópico  Competência  nos  crimes  dolosos  contra  a  vida  da  mulher  praticados  no  âmbito
doméstico e  familiar reúne decisões relativas  à  definição de competência para julgamento de ações
penais. 

Em relação ao assunto  Aplicabilidade da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aos casos de
violência contra namorada ou ex-namorada,  o tribunal compilou julgamentos sobre a possibilidade de
caracterização da violência  doméstica contra  namoradas  ou ex-namoradas,  tendo em vista  a  relação
íntima de afeto em relacionamentos desse tipo.
Fonte:  ConJur  através  do  link:  http://www.conjur.com.br/2016-nov-26/stj-compila-entendimento-
violencia-mulheres)    

             

         JULGADOS DO
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DIREITO  PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  EM  SENDIDO  ESTRITO.  ROL TAXATIVO.
INTERPRETAÇÃO  EXTENSIVA.  ADMISSÃO.  REVOGAÇÃO  DE  MEDIDA  CAUTELAR
DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO.  Discute-se no processo, em síntese,  se é possível ou não
interpor  recurso  em  sentido  estrito  contra  decisão  que  revoga  medida  cautelar  diversa  da  prisão.
Inicialmente, saliente-se que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581
do  Código  de  Processo  Penal  e  na  legislação  especial,  são  exaustivas,  sendo  admitida  apenas  a
interpretação extensiva das hipóteses legais de cabimento. Contudo, em razão da legalidade estrita e do
próprio princípio do devido processo legal, não é admissível que, por interpretação analógica, permita-se
a utilização de determinado recurso quando a lei não o prevê para aquela situação concreta. Além disso,
o  recurso  em  sentido  estrito  constitui  exceção  à  regra  geral  da  irrecorribilidade  das  decisões
interlocutórias no processo penal, motivo pelo qual não se admite a ampliação da sua abrangência por
meio da interpretação analógica. Todavia, segundo doutrina “como qualquer norma jurídica, podem as
hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que
determinada  situação  se  enquadra  no  dispositivo  interpretado,  a  despeito  de  sua  linguagem  mais
restritiva”.  Com base  nessas  premissas,  conclui-se que  o ato de revogar  prisão  preventiva,  previsto
expressamente no inciso V do art. 581 do CPP, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da
prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, a interposição do recurso
em sentido estrito. (REsp 1.628.262-RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado
em 13/12/2016, DJe 19/12/2016.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. APELAÇÃO JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO
DE  RECURSO  ESPECIAL.  VIA  INADEQUADA.  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA  DOS
CORRÉUS.  FEITO  DESMEMBRADO  QUANTO  AO  PACIENTE.  ARTIGO  366  DO  CPP.
POSTERIOR ÉDITO CONDENATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVAS OUTRAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO. SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELA DOS CORRÉUS. ARTIGO 580
DO  CPP.  NÃO  APLICAÇÃO.  PATENTE  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.  HABEAS  CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu
conhecimento,  restando apenas  a  avaliação de  flagrante  ilegalidade.  2.  Não obstante  a  prolação de
sentença absolutória dos corréus, por insuficiência probatória, o paciente foi posteriormente condenado,
em desmembramento processual, calcado nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. 3. No
caso, a decisão condenatória do paciente lastreou-se em arcabouço probatório próprio, além da confissão
extrajudicial dele, com provas ímpares submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo,
que  não compuseram a  instrução  criminal  dos  demais  acusados,  mostrando-se,  portanto,  que  a  sua
situação  distingue-se  daquela  dos  corréus.  4.  Evidenciada  a  motivação  de  caráter  exclusivamente
pessoal, afasta-se a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal na espécie. 5. Habeas corpus
não conhecido. (STJ -  HC: 318908 SP 2015/0056592-1,  Relator:  Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,  Data  de  Julgamento:  27/09/2016,  T6  -  SEXTA TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
03/03/2017)
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RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
RECEPTAÇÃO.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO  FUNDADA  NO  ART.  312  DO  CPP.  REDUZIDA  QUANTIDADE  DE
MATERIAL  TÓXICO  APREENDIDO.  CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS  DA  RÉ.
DESPROPORCIONALIDADE  DA  SEGREGAÇÃO.  MEDIDAS  CAUTELARES
ALTERNATIVAS.  ADEQUAÇÃO  E  SUFICIÊNCIA.  COAÇÃO  ILEGAL  EVIDENCIADA.
RECLAMO  PROVIDO EM MENOR  EXTENSÃO.  1.  A aplicação  de  medidas  cautelares,  aqui
incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art.
282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual
condenação. 2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição
por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que
cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. No caso,
mostra-se  devida  e  suficiente  a  imposição  de  medidas  cautelares  alternativas,  dada  a  apreensão  de
reduzida quantidade de estupefaciente e a primariedade da ré. 4. Recurso ordinário provido em menor
extensão para substituir a custódia preventiva da recorrente pelas medidas alternativas à prisão previstas
no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 80005 BA 2017/0004417-6,
Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 03/03/2017)

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  FEMINICÍDIO
TENTADO.  MOTIVO  TORPE.  USO  DE  FOGO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL
PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS INDEPENDE DE VONTADE DA VÍTIMA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.  A
privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em
nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da cf). Assim, a medida, embora possível, deve
estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da cf), que demonstre a existência da
prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência
de um ou mais pressupostos do artigo 312 do código de processo penal. 2. O Decreto de prisão cautelar
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos
argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões transcritas, para garantir
a ordem pública. Em decorrência da agressão, a vítima sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e entrou
em coma, permanecendo assim por vinte e dois dias, o que demonstra a periculosidade concreta do
paciente  e  inaptidão  para  o  convívio  social.  3.  A vítima  declarou  em audiência  o  desinteresse  na
manutenção da prisão preventiva do paciente. Porém, os fatos versam sobre delito de ação penal pública
incondicionada, cabendo ao titular da ação penal, se na fase processual, requerer a prisão do acusado ou
à  autoridade  policial,  em  sede  de  inquérito  policial,  representar  pela  custódia  cautelar,  ficando  a
manutenção da medida extrema a cargo da autoridade judiciária, enquanto subsistirem os seus motivos,
desde que devidamente fundamentada.  4.  Demonstrados os pressupostos e  motivos autorizadores da
custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado
por este Superior Tribunal de justiça. 5. Recurso desprovido. (STJ; RHC 76.736; Proc. 2016/0260809-8;
PA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 10/03/2017) 
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AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  PENAL.
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS RÍGIDO.
ILEGALIDADE  INEXISTENTE.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tal como já referido, não obstante a inconformidade da defesa, a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a detração do tempo de prisão
provisória, por si só, não garante a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando,
devendo ser considerada também a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais. 2. Portanto, a
decisão  agravada  deve  ser  mantida  intacta  pelos  seus  próprios  termos.  3.  Agravo  regimental
improvido. (STJ;  AgRg-AREsp  1.018.111;  Proc.  2016/0304402-9;  AM;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 10/03/2017) 

DE OLHO... 
 

STJ decide que é possível utilizar inquéritos policiais ou ações penais
em curso para formar convicção de que o réu se dedica a atividades

criminosas, de modo a afastar o benefício da redução de um sexto a dois
terços da pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas: 

DIREITO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART.  33,  §  4º,  DA LEI 11.343/06.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES
PENAIS. POSSIBILIDADE. A divergência existente no âmbito da Terceira Seção do STJ consiste na
possibilidade  (ou  não)  de  utilização  de  inquéritos  e  processos  penais  em tramitação  para  avaliar  a
possível dedicação do réu a atividades criminosas, de modo a afastar a causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Enquanto a Quinta Turma entende plenamente possível a utilização de
inquéritos  e  ações  penais  em andamento  para  afastar  a  causa  de  diminuição,  a  Sexta  Turma  tem
entendimento oposto. A Lei 11.343/06 inovou na ordem jurídica em diversos fatores, dentre eles, inseriu
uma causa de diminuição de pena para o delito de tráfico de drogas e equiparados, prevista no § 4º do
artigo 33. Os requisitos cumulativos previstos para diminuição de pena são: i) primariedade; ii) bons
antecedentes; iii)  não se dedicar às atividades criminosas; iv) não integrar organização criminosa.  A
inserção no ordenamento  dessa  causa  de  diminuição  teve  por  escopo diferenciar  aquele  que  não  é
dedicado  a  ilícitos  penais,  daquele  que  efetivamente  se  dedica  ao  tráfico  de  drogas  com  maior
potencialidade  lesiva  à  sociedade.  Assim,  a  regra  não  deve  ser  a  aplicação  da  benesse  de  forma
desmedida,  mas  sua  aplicação  somente  deve  ocorrer  em  casos  singulares,  quando  preenchidos  os
requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça
redução de pena. É consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como
maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em
dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base. Contudo, na espécie, não se trata
de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de
drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para
concluir  que  ele  se  dedique  a  atividades  criminosas,  sendo  inquestionável  que  em  determinadas
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situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos
para formação da convicção do magistrado. Ademais,  como os princípios constitucionais devem ser
interpretados  de  forma  harmônica,  não  merece  ser  interpretado  de  forma  absoluta  o  princípio  da
inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em
cada caso para mensurar a dedicação do Réu em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o
benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeras ações penais ou seja
investigado, é equipará-lo com quem numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação
que ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de individualização da pena. Por fim,
mister salientar que não se pretende tornar regra que a existência de inquérito ou ação penal obste o
benefício  em todas  as  situações,  mas  sua  avaliação para  concluir  se  o réu  é  dedicado a  atividades
criminosas  também não  pode  ser  vedada  de  forma  irrestrita,  de  modo  a  permitir  a  avaliação  pelo
magistrado em cada caso concreto. (EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado
em 14/12/2016, DJe 1/2/2017.)

JULGADOS DO TJCE     

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
RECEPTAÇÃO.  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES  DA  DECRETAÇAO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  E  CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS  A CONCESSÃO  DA LIBERDADE  PROVISÓRIA.  FALTA DE  PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE DECRETOU OU MANTEVE
A  PRISÃO  PREVENTIVA  E  DE  CERTIDÃO  CRIMINAL  DO  PACIENTE.  NÃO
CONHECIMENTO. 01. Paciente preso desde 09.11.2016, pela suposta prática dos crimes descritos no
artigo 14 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 cumulado com artigo 180 e artigo 288, do Código Penal
Brasileiro.  02.  O  impetrante  assevera  a  ausência  de  fundamentação  para  a  decretação  da  prisão
preventiva do paciente, bem como que o paciente faz jus a liberdade provisória, em razão de possuir
condições pessoais favoráveis. 03. O remédio heróico do habeas corpus, como é cediço, não comporta
dilação probatória, se prestando, somente ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova
inequívoca, exigindo-se para seu conhecimento a presença de elementos que possibilitem o exame das
questões nele suscitadas. Precedentes. 04. No caso em tela, não trouxe o impetrante aos autos qualquer
prova do suposto constrangimento ilegal, tendo em vista que não instruiu a exordial do writ com cópia
da decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva do paciente, bem como cópia de certidão de
antecedentes criminais e do comprovante de exercício de atividade lícita, razão pela qual não merece
conhecimento. 05. Ad argumentandum tantum, analisando de ofício possível excesso de prazo para a
formação  da  culpa,  entendo  que  o  feito  vem  tramitando  regularmente,  posto  que  os  réus  (cinco)
encontram-se presos em flagrante desde 09.11.2016, encontrando-se os autos aguardando apresentação
de  resposta  a  acusação.  06.  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  (TJCE;  HC  0620551-
17.2017.8.06.0000;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Mário  Parente  Teófilo  Neto;  DJCE
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08/03/2017; Pág. 27)

HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DIREITO DE APELAR
EM LIBERDADE NEGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA.  INOCORRÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.  ORDEM  CONHECIDA  E
DENEGADA. I.  No caso  em tela,  a  priori,  a  negativa  do apelo  em liberdade somente  constituiria
constrangimento ilegal, se a paciente estivesse aguardando o julgamento de seu recurso em regime mais
gravoso  do  que  aquele  fixado  na  sentença  condenatória,  o  que  não  ocorre,  uma  vez  que  ela  fora
condenado ao regime fechado. II. O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento "de que não
há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar". In casu, a
acusada estaria em prisão domiciliar, por motivo de doença grave, permanecendo inalterados os motivos
da preventiva quando do deferimento da prisão especial. III. A jurisprudência é uníssona em autorizar
que  o  magistrado  mantenha  a  segregação  quando  persistirem os  motivos  autorizadores  da  custódia
preventiva, assim como quando não advier fato novo capaz de revogar a custódia, devendo-se salientar
que  a  paciente,  tendo  obtido  prisão  domiciliar,  conforme as  informações  da  autoridade  coatora,  se
encontra foragida. lV. Ordem conhecida e denegada. (TJCE; HC 0620529-56.2017.8.06.0000; Primeira
Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 08/03/2017; Pág. 27)

PENAL E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NA DIREÇÃO  DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  FRAGILIDADE  DAS  PROVAS
COLHIDAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1. Condenado à pena de 02 (dois) anos
de detenção, por infração ao disposto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, o réu interpôs o
presente apelo sustentando, em síntese, a necessidade de sua absolvição, em razão de o acidente ter sido
ocasionado pelo desequilíbrio da vítima ao tentar subir o meio-fio, não tendo a acusação conseguido
demonstrar  que  o  recorrente  agiu  com culpa  no  caso  concreto.  2.  Para  que  haja  crime  culposo  é
necessária a conduta inicial voluntária - ação ou omissão -; a violação de um dever de cuidado objetivo
(nas modalidades de imprudência, negligência e imperícia), o resultado naturalístico involuntário e a
previsibilidade  do  referido  resultado,  demonstrando  a  possibilidade  de  o  homem  médio  prever  o
resultado danoso. 3.  Considerados os depoimentos colhidos ao longo do feito,  bem como as provas
documentais  catalogadas,  entende-se  que,  ao  que  parece,  o  atropelamento  efetuado  pelo  caminhão
dirigido pelo réu, que vitimou o ofendido, deu-se após o veículo caçamba já ter iniciado a ultrapassagem
do ciclista, tanto que pela prova oral, o ofendido caiu entre a lateral central e a parte traseira daquele,
tendo o pneu de trás  do caminhão atingido-o.  4.  Sobre o desequilíbrio da vítima,  há ainda relatos,
inclusive colhidos durante a instrução, de que o ciclista tentou, em determinado momento, subir o meio-
fio, o que o fez escorregar e consequentemente cair na via, embaixo do caminhão, momento em que foi
atropelado.  5.  Em  contrapartida,  registre-se,  por  oportuno,  que  ainda  que  uma  testemunha  tenha
afirmado, em inquérito, que o motivo do desequilíbrio foi o fato de o caminhão ter batido no guidon da
bicicleta quando foi fazer a ultrapassagem (o que poderia demonstrar a imprudência), tal informação não
foi confirmada em juízo, cabendo relembrar que a prova colhida durante o inquérito policial possui valor
probante  relativo,  só  podendo  gerar  um  Decreto  condenatório  se  amparada  por  outros  elementos
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 6. Os elementos de convicção
disponíveis à apreciação, os quais foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
evidenciam qualquer  atitude  imprudente  do  condutor  do  caminhão,  sendo  bastante  provável  que  o
sinistro tenha sido gerado não por dolo ou culpa sua, mas, a rigor, por uma fatalidade, gerada em razão
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de a vítima ter tentado subir o meio fio e escorregado, vindo o caminhão a atropelá-lo em seguida, tanto
que segundo contido no laudo pericial,  fls.  54, a bicicleta não apresentava avarias,  apenas danos na
manete  direita  (com a  queda),  o  que  causa  dúvidas  sobre  a  ocorrência  de  choque  entre  o  aludido
caminhão e o veículo menor. 6. Em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, para que se
possa responsabilizar alguém pela prática de conduta delituosa, impõe-se ao Estado o ônus de provar,
indubitavelmente, não só a materialidade e a autoria do crime, mas também a presença do elemento
subjetivo, que no caso seria a culpa na modalidade imprudência, o que não ocorreu no caso em comento,
relembrando-se aqui a desistência da oitiva, por parte do Parquet, de algumas testemunhas arroladas na
denúncia,  razão  pela  qual  se  impõe a  absolvição do réu.  Precedentes.  RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.  (TJCE;  APL 0139109-72.2009.8.06.0001;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Mário
Parente Teófilo Neto; DJCE 08/03/2017; Pág. 28)

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS  COM
PARTICIPAÇÃO  DE  AGENTE  MENOR.  DECISÃO  QUE  CORRIGE  A  CAPITULAÇÃO
DELITUOSA, SEM CONSIDERAÇÃO DE FATO NOVO. AUSÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI.
PRESCINDIBILIDADE  DE  ADITAMENTO.  PREFACIAL  REJEITADA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO EVIDENCIADO. RÉU
DEDICADO  À  ATIVIDADE  CRIMINOSA  DA  NARCOTRAFICÂNCIA.  DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E ÍNSITA AO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA.
VETORES  NEGATIVOS.  PERSONALIDADE  E  CONDUTA  SOCIAL.  PERMANÊNCIA.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em nosso sistema processual penal, o réu se defende da imputação
fática e não da imputatio iuris. Nessa linha, o Código de Processo Penal pátrio permite que na sentença
se considere na capitulação do delito dispositivo legal diverso do constante na denúncia, ainda que se
tenha  que  aplicar  pena  mais  grave.  Não  há  no  caso  uma  mutatio  libelli mas,  simplesmente,  uma
corrigenda da peça acusatória (emendatio libelli). Tal providência por parte do juiz não acarreta qualquer
nulidade. Além disso, para a  emendatio libelli, é prescindível o procedimento previsto no art. 384 do
CPP aplicável somente a  mutatio libelli pela razão lógica de a nova qualificação jurídica decorrer de
circunstância elementar não descrita na proemial. Precedentes. 2. In casu, o que ocorreu foi nada mais
que nova classificação do delito, decorrente, unicamente, dos fatos narrados na denúncia, sendo correto a
inclusão do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006. 3. É incontestável a validade dos depoimentos dos
policiais para embasar um Decreto condenatório quando eles demonstrarem perfeita consonância entre
si, formando com as demais provas um conjunto sólido e harmônico. Sendo claro os indícios de autoria e
materialidade, corroborados por prova testemunhal e pelas circunstâncias da prisão do réu, não há que
prosperar a tese formulada pela defesa baseada na insuficiência probatória. 4. Não é possível aplicar a
causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, quando restou
comprovado  nos  autos  que  os  agentes,  ao  tempo  da  infração  criminal,  se  dedicavam  a  atividade
criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes. 5. Deve ser a basilar reajustada, posto que a atribuição
de desvalor às circunstâncias judiciais culpabilidade, motivo e consequências do deito apresentam-se
destituídas de fundamentação idônea à exasperação, permanecendo inalteradas somente as moduladoras
personalidade e conduta social. 6. Apesar de o patamar da pena comportar regime mais brando, verifica-
se que, no caso, há circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi estabelecida acima
do mínimo legal, elementos aptos a manter o regime inicial fechado, à luz do disposto no art. 33, § 3º, do
Código Penal. 7. Recurso a que dá parcial provimento, reconduzo a pena do recorrente de 07(sete) anos
para 06(seis)  anos,  03(três)  meses  e 18(dezoito)  dias  de reclusão,  a ser  cumprida no regime inicial
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fechado, e redimensiono a pena pecuniária de 700(setecentos) para 623 (seiscentos e vinte e três) dias-
multa,  mantendo os demais termos da sentença objurgada. (TJCE; APL 0019287-22.2012.8.06.0151;
Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 08/03/2017; Pág. 33)

PROCESSUAL PENAL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  CÓDIGO  DE  ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO  CEARÁ.  CRIMES  DOLOSOS  CONTRA A VIDA.  DUVIDA QUANTO  A
INTENÇÃO DO RÉU. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 1ª VARA DE
TAUÁ. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. O Código de
Organização Judiciária do Estado do Ceará dispõe que a competência para processar e julgar os crimes
dolosos contra a vida em Tauá recai na 1ª Vara, exclusivamente. 2. Compulsando os autos e ante todo o
contexto probatório, verifica-se que a intenção do agente - Sr. Mauricio era se defender das agressões do
falecido Geraldo, o qual já havia ameaçado o réu de morte em outra oportunidade, motivo pelo qual o
réu,  inclusive,  passou  a  andar  armado.  3.  Pelos  depoimentos  gravados  em mídia  digital,  anexa  ao
processo, na ocasião do fato narrado na denúncia, a vítima passou a agredir verbalmente e fisicamente o
denunciado que decidiu sacar de um revolver que trazia consigo e disparar um tiro contra seu agressor,
para se defender. 4. Não é possível perceber claramente se o agente, ao reagir as agressões, tinha a
intenção de matar a vítima ou assumir os riscos de sua morte ou apenas repelir a violência praticada pelo
ofendido. Desta feita, não havendo certeza do animus necandi do réu, não se pode retirar do Tribunal do
Júri sua competência constitucional para apreciar os delitos dolosos contra a vida. 5. Conflito conhecido,
julgado procedente e declarada a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Tauá, em conformidade
com o Parecer Ministerial. (TJCE; CJ 0001591-96.2016.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª
Maria Edna Martins; DJCE 08/03/2017; Pág. 26)

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  TENTATIVA DE
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE
AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  REQUERIMENTO  DE
DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. Conforme apurado a vítima fora surpreendida pela ação do
réu e outro comparsa desferindo-lhe tiros. Tais circunstâncias devem ser apreciadas pelo Tribunal do
Júri,  inexistindo ambiente  fático-probatório  a  concluir  o  contrário.  Havendo prova da  materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria ou coautoria, remete-se o acusado a julgamento pelo júri que é o
órgão constitucional e soberanamente legitimado para valorar os crimes contra a vida. O juízo exercido
na pronúncia é de admissibilidade e não de condenação. Perante o júri é que se realiza aprofundado
exame das provas, buscando-se através dos debates a verdade diante das teses conflitantes apresentadas
pela defesa e acusação. (TJCE; RSE 0010835-12.2017.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
Haroldo Correia de Oliveira Máximo; DJCE 07/03/2017; Pág. 67)
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