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Prezados colegas, 
Esperamos estejam todos bem!
Segue o Informativo quinzenal CAOCRIM 005/2017, 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. 
Nossos agradecimentos aos Drs. André Barroso, Ythalo Loureiro e Sávio Amorim pelas
contribuições nesta edição.
Boa leitura!

EQUIPE CAOCRIM.

EVENTOS 
CHAMADA DE ARTIGOS

Chamada de Trabalhos para o Congresso sobre Direitos
Fundamentais e Processo Penal na Era Digital

      O InternetLab lança Chamada de Trabalhos para o I Congresso
Internacional  “Direitos  Fundamentais  e  Processo  Penal  na  Era
Digital“,  realizado  pelo  InternetLab  com  apoio  institucional  da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, entre os dias 29
e 31 de maio de 2017. 

     Iniciativa da área de ‘Vigilância e Privacidade’, o objetivo do
congresso  é  promover  a  discussão  de  temas  na  intersecção  entre
processo  penal,  tecnologia  e  direitos  e  garantias  fundamentais,
abordando  a  expansão da  vigilância  estatal,  a  garantia  do  efetivo
processo e a tutela dos direitos constitucionais à privacidade e ao
sigilo  das  comunicações  em  face  das  novas  tecnologias.  Serão
aceitas submissões até o dia 31 de março de 2017.

Mais  informações:
http://www.internetlab.org.br/pt/agenda/chamada-de-trabalhos-
para-congresso-sobre-direitos-fundamentais-e-processo-penal-na-
era-digital/
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Chamada de Trabalhos: II Congresso Nacional de Ciências Criminais e Direitos Humanos
A apresentação de trabalhos no II Congresso Nacional de Ciências Criminais e Direitos Humanos

tem como objetivo criar um espaço de socialização das pesquisas realizadas pelos autores acerca das
ciências criminais e dos direitos humanos. 

Os trabalhos, na forma de artigo, devem ser enviados até o dia 10 de maio de 2017 e devem estar
vinculados a um dos três grupos de trabalho do evento. O grupo de trabalho deverá ser informado no
corpo do artigo, logo após o nome dos autores. 

Mais  informações:  http://www.unijui.edu.br/eventos/ii-congresso-nacional-cincias-criminais-e-
direitos-humanos-373

Seminário sobre os dez anos da Lei de Drogas 
Nos dias 25 e 26 de abril, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

(Enfam) realizará o seminário  10 Anos da Lei de Drogas – resultados e perspectivas em uma visão
multidisciplinar, no auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ). As inscrições podem ser feitas até o
dia 23 de abril. A coordenação científica do evento está a cargo do ministro do STJ Rogerio Schietti
Cruz.

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. 

O seminário será dividido em uma aula magna e seis painéis, a saber: Lei 11.343/2006: histórico,
expectativas e realidade; Políticas públicas e assistência à dependência química após dez anos da lei;
Uso  medicinal  de  substâncias  proscritas; Encarceramento  e  gênero; Critérios  objetivos  para  a
diferenciação entre uso e tráfico e entre as modalidades de tráfico e Questões penais e processuais penais
na judicialização dos crimes da Lei de Drogas.

Informações:  http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica
%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Inscri%C3%A7%C3%B5es-abertas-para-semin
%C3%A1rio-sobre-os-dez-anos-da-Lei-de-Drogas 

NOTÍCIAS

Homem detido injustamente em delegacia deve receber R$ 5 mil de
indenização - https://goo.gl/rixGZD  

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.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Inscri%C3%A7%C3%B5es-abertas-para-semin%C3%A1rio-sobre-os-dez-anos-da-Lei-de-Drogas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Inscri%C3%A7%C3%B5es-abertas-para-semin%C3%A1rio-sobre-os-dez-anos-da-Lei-de-Drogas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Inscri%C3%A7%C3%B5es-abertas-para-semin%C3%A1rio-sobre-os-dez-anos-da-Lei-de-Drogas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
https://goo.gl/rixGZD
http://www.unijui.edu.br/eventos/ii-congresso-nacional-cincias-criminais-e-direitos-humanos-373
http://www.unijui.edu.br/eventos/ii-congresso-nacional-cincias-criminais-e-direitos-humanos-373


Ministro  Alexandre  de  Moraes  concede  primeira  entrevista  após  posse  no  STF  -
https://goo.gl/0E85UL 

Órgão Especial do Tribunal aprova resolução que prioriza julgamento de réus multidenunciados -
https://goo.gl/UTocFV  
Companheira de detento morto em presídio deve receber R$ 40 mil de indenização do Estado-
https://goo.gl/3qbwQf  
STF reafirma que crime contra ordem tributária não se vincula com prisão civil  por dívida -
https://goo.gl/6rLnva   

A  soberania  do  júri  e  a  execução  penal  imediata   -
https://goo.gl/rxlJ3K 

O imediato cumprimento da pena oriunda do Tribunal do Júri - https://goo.gl/T1EE8w  

Autorizada  abertura  de  inquérito  contra  Eliseu  Padilha  para  investigar  crime  ambiental  -
https://goo.gl/MdDwJo  

Desembargador  do  CE  e  advogados  tornam-se  réus  por  comércio  de  decisões  -
https://goo.gl/uup8uh  

Vereador  de  Nova  Russas  acusado  de  associação  criminosa  deve  permanecer  preso  -
https://goo.gl/INtLux

Tribunal de Justiça renova parcerias na área de penas alternativas em Caucaia e Maracanaú -
https://goo.gl/pQ3QKe  

2ª Turma do STF mantém aumento de pena por tráfico de drogas nas imediações de presídio -
https://goo.gl/tRJCNl  

Deferida  extradição  de  cidadão  português  condenado  por  violência  doméstica  -
https://goo.gl/MSoeIn  

Justiça paranaense dá apoio psicológico a crianças vítimas de abuso sexual - https://goo.gl/IIywja  

Mantida execução provisória da pena de condenado por fraudes a licitação e quadrilha no DF -
https://goo.gl/PxV4f1  

Sentença  penal  só  deve  atingir  cargo  público  ocupado  no  momento  do  delito  -
https://goo.gl/t2MTwx  

Polícia  Civil  SP:  Celulares  roubados  e  furtados  poderão  ser  bloqueados  imediatamente  nas
delegacias - https://goo.gl/puJrva  

Preso pode oferecer imóvel para pagar fiança, decide ministro do STJ - https://goo.gl/apkaqf 
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DIRETO DO STF

Defesa prévia e prerrogativa de foro
A Primeira Turma, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de deferir “habeas corpus” de
ofício para trancar ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia.
Na ação penal, discutia-se nulidade processual em face do recebimento de denúncia sem defesa prévia e
da não observância da prerrogativa de foro conferida a prefeitos (CF, art. 29, X).
No caso, foi ajuizada 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 e, também, pelo
crime de responsabilidade, disposto no art. 1º do Decreto-Lei 201/1967.
O juízo  de origem recebeu,  primeiramente,  a  denúncia quanto  ao crime definido  no art.  90 da Lei
8.666/1993 e determinou a notificação dos acusados para apresentarem defesa escrita contra o crime de
responsabilidade, nos termos do art. 2º, I, do Decreto-Lei 201/1967 — v. Informativo 854.
A Turma 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.
Ressaltou que os indícios que serviram de fundamento à denúncia não lograram indicar, nem mesmo
minimamente, a participação ou o conhecimento dos fatos supostamente ilícitos pelo acusado detentor
da prerrogativa de foro perante a Suprema Corte. Também não foi observada a 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,  o  que  evidencia,  por
conseguinte,  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, reconheceu a extinção da punibilidade do
crime definido no art. 90 da Lei 8.666/1993, pois a decisão válida de recebimento da denúncia data de
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30.1.2014, quando o delito licitatório já havia sido alcançado pela prescrição, ocorrida em 3.8.2013,
considerada a pena máxima em abstrato.
A Turma determinou a remessa dos autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis quanto aos
demais acusados.
Vencido o ministro Marco Aurélio,  que não acolhia  a questão de ordem. Pontuava que o momento
processual para examinar a justa causa seria o do recebimento da denúncia,  já ocorrido no juízo de
origem. Segundo o ministro, as alegações apresentadas na defesa prévia confundem-se com o mérito,
sendo descabido apreciá-las nessa fase. AP 912/PB, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.3.2017. (AP-
912)

Crime de dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação e viabilidade da denúncia 
A Primeira Turma, em conclusão e por maioria, rejeitou denúncia oferecida em face de deputado federal
pela suposta 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 ocupava o
cargo de prefeito municipal. Para a acusação, teria havido irregularidades na contratação de Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) por ente municipal, com a verdadeira finalidade de
admissão direta de servidores sem a observância da regra constitucional do concurso público. A defesa
alega, em suma, a atipicidade da conduta imputada ao acusado — v. Informativo 855.
O Colegiado 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.
No tocante 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). 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.  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
versado no art.  89 da Lei  8.666/1993.  Busca-se,  com isso,  reduzir  o  elevado grau  de abstração da
conduta  prevista  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 disposto 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
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de  que  constitua  etapa  da  suposta  empreitada  criminosa,  confere  embasamento  jurídico  ao  ato,  até
mesmo  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 ao elemento do tipo, qual seja, a circunstância “fora das hipóteses legais” (CP, art.
20).
No tocante a esse aspecto, sustentou 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 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. Porém, para que a conduta do
administrador seja criminosa, é exigível 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. 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. 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 dos  acusados,  voltadas  à  prática criminosa comum. Quanto a  esse 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.
Vencido o ministro Marco Aurélio, que recebia a denúncia. Para ele, o tipo penal previsto no art. 89 da
Lei 8.666/1993 é estritamente formal, dispensando o dolo específico, bem como a existência de prejuízo
para a Administração Pública. Ademais, observou que a denúncia apresentada pela acusação, embora
sintética,  teria  atendido  aos  requisitos  legais.  Inq  3674/RJ,  rel.  Min.  Luiz  Fux,  julgamento  em
7.3.2017.  

Recebimento da denúncia: corrupção passiva e lavagem de dinheiro
A Segunda  Turma, por maioria,  recebeu em parte denúncia oferecida contra senador e dois de seus
assessores pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, “caput” e § 1º, do CP [“Art.
317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena -
reclusão,  de  2  (dois)  a  12  (doze)  anos,  e  multa.  §  1º  -  A pena  é  aumentada  de  um  terço,  se,  em
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consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício
ou o pratica infringindo dever funcional”], e pelo delito de lavagem de dinheiro, disposto no art. 1º,
“caput” e § 4º, da Lei 9.613/1998.
No  caso,  de  acordo  com a  inicial  acusatória,  o  parlamentar,  com auxílio  de  seus  assessores,  teria
solicitado e recebido vantagem indevida em vultosa quantia, em razão de sua função pública, para a sua
campanha ao Senado Federal em 2010.
O montante seria oriundo do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro estabelecido na Diretoria de
Abastecimento  de  empresa petroleira  estatal,  na época ocupada por  pessoa que solicitava e  recebia
quantias ilícitas de empresas em decorrência da celebração irregular de contratos com a estatal e da
obtenção de benefícios indevidos no âmbito das contratações. Parte dessas quantias ilícitas era repassada
a agentes políticos por esse diretor a fim de assegurar sua permanência no cargo e a manutenção do
esquema criminoso.
Desse modo, o repasse de propina ao senador teve por finalidade a manutenção do diretor no cargo,
fosse pela  não interferência nessa nomeação e  no funcionamento do esquema criminoso, fosse pelo
apoio político, para sua sustentação, por parte do parlamentar, forte candidato à reeleição e nome de
relevo de partido político, agremiação partidária da base do Governo Federal e uma das responsáveis
pela Diretoria de Abastecimento da estatal.
A propina foi paga sob o disfarce de doações eleitorais “oficiais” realizadas por empresa empreiteira,
que  fazia  parte  do  esquema  criminoso  em  questão,  em  favor  do  diretório  estadual  do  partido  do
parlamentar.
A Turma afirmou que, nesse momento processual de recebimento da denúncia, compete ao julgador tão
somente analisar a existência de suporte probatório mínimo a embasar a peça acusatória e atestar a
presença dos requisitos necessários para o recebimento, ou não, da denúncia (CPP, arts. 41, 395 e 397;
Lei 8.038/1990, arts. 1º a 12). Ressaltou que, na espécie, a exordial acusatória atende aos requisitos do
art.  41  do  CPP.  Observou  que  a  denúncia  narra  a  prática  pelos  acusados,  em tese,  dos  crimes  de
corrupção passiva  majorada  (CP,  art.  317,  §  1º,  c/c  art.  327,  §  2º)  e  de  lavagem de  dinheiro  (Lei
9.613/1998, art. 1º, “caput” e § 4º), condutas relacionadas ao suposto recebimento pelo senador, com
auxílio direto de dois de seus assessores, de vantagem indevida paga no âmbito de esquema criminoso
arquitetado em torno da Diretoria de Abastecimento da estatal. Assentou constar da denúncia descrição
compreensível das condutas imputadas aos acusados, com indicação das circunstâncias de tempo, lugar e
modo, sem qualquer prejuízo ao exercício de defesa. Aliás, o direito à defesa foi exercido de forma
ampla pelos denunciados, que se contrapuseram, em suas respostas, aos fatos e à capitulação indicada
pelo órgão acusatório.
Ao lado disso,  não é  necessário  que  a  denúncia  descreva minuciosamente  as  ações  ilícitas,  mesmo
porque isso equivaleria a exercício de antecipação do que será apurado na fase instrutória, sob o crivo do
contraditório. O que se exige é uma descrição lógica e coerente que possibilite ao acusado compreender
a imputação e exercer seu direito de defesa.
Com relação  à  materialidade  e  aos  indícios  de  autoria  — pressupostos  básicos  ao  recebimento  de
qualquer denúncia —, é possível atestá-los, em especial pelo substrato indiciário.
O Colegiado frisou que os indícios demonstram que o recebimento dos valores espúrios teria ocorrido de
forma dissimulada,  por intermédio de duas doações eleitorais  oficiais  realizadas pela  empreiteira ao
diretório estadual do partido do senador e, posteriormente,  repassadas pela agremiação partidária ao
parlamentar.
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Consignou  que  os  elementos  colhidos  durante  a  investigação  também  indicam  a  possibilidade  do
cometimento do delito de lavagem de dinheiro, com a ocultação e dissimulação da origem dos valores
desviados de contratos da estatal, mediante a utilização de mecanismos para dificultar a identificação do
denunciado  como  destinatário  final  das  quantias  supostamente  destinadas  à  sua  campanha.  A
operacionalização desses pagamentos teria sido efetuada por doleiro, que administrava uma verdadeira
estrutura criminosa especializada em branqueamento de capitais, conforme narrado por colaborador, que,
em síntese, revela pagamentos realizados por empreiteiras, a título de propina, tanto em espécie como
por meio  de emissão de notas  com base  em contratos  fictícios  de prestação de serviços  ou,  ainda,
depósitos no exterior.
Reiterou que, nesta fase, não se exige juízo de certeza. Desse modo, o material indiciário mostra-se
suficiente ao recebimento da denúncia, motivo por que não procedem as teses defensivas suscitadas
contra a peça acusatória,  que descreve a ocorrência de crimes antecedentes (contra a Administração
Pública),  bem como  indica  com clareza  a  ação  e  intenção  dos  denunciados  de  ocultar  os  valores
recebidos por intermédio de organização criminosa, que se subsumem ao tipo penal descrito no art. 1º, V
e § 4°, da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012, em vista de os fatos terem ocorrido em
2010.
Enfatizou, por outro lado, que deveria ser excluída da denúncia a causa de aumento do art. 327, § 2º, do
CP (“A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem
ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração
direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público”), por
ser incabível pelo mero exercício de mandato popular.  Para isso,  a situação exigiria uma imposição
hierárquica que não foi demonstrada nos autos.
Sublinhou que, ao contrário do que sustentado pelas defesas, a denúncia não está amparada apenas em
depoimentos prestados em colaboração premiada, mas em outros indícios que reforçam as declarações
prestadas  pelos  colaboradores  e  bastam  nesse  momento  de  cognição  sumária,  tais  como:  dados
telefônicos, informações policiais e documentos.
Vencidos, em parte, os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que rejeitavam a denúncia em relação
aos assessores, nos termos do art. 395, III, do CPP (“A denúncia ou queixa será rejeitada quando: III –
faltar  justa  causa  para  o  exercício  da  ação  penal.”).  Pontuavam  não  ter  a  denúncia  demonstrado
minimamente que os assessores sabiam da suposta corrupção passiva. Além disso, os ministros Dias
Toffoli  e  Gilmar  Mendes,  com fundamento  no art.  6º  da Lei  8.038/1990,  julgavam improcedente  a
imputação de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998, art. 1º, “caput” e § 4º) deduzida contra todos os
denunciados. Sustentavam que, conforme narrado pelo “parquet”, o crime de lavagem de dinheiro estaria
resumido a uma doação eleitoral,  a qual constituiria simples consumação na modalidade receber ou
exaurimento  na  modalidade  solicitar  do  crime  de  corrupção  passiva.  Portanto,  estaria  ausente  a
autonomia de condutas a justificar o concurso material de crimes e evidente o excesso de acusação. Inq
3982/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 7.3.2017. (Inq-3982) 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA.  1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o
cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça
Castrense  nos  casos  em que  houver  vínculo  direto  com o  desempenho  da  atividade  militar.  Nesse
diapasão, “embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar
sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer
elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas
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específicas finalidades ou operações” (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013). 2.
Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do
crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições
legais, e não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense. 3. Ordem de
habeas  corpus concedida,  para  reconhecer  a  competência  da  Justiça  Comum para  processamento  e
julgamento do feito.(STF; HC 135675; Primeira Turma; Rel. Min. Rosa Weber; Julg. 04/10/2016; DJE
15/03/2017; Pág. 38) 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  “HABEAS  CORPUS”.Alegada  nulidade  do  ato  decisório  que
supostamente teria determinado a interceptação telefônica com apoio exclusivo em delação anônima.
Inocorrência. Existência de farta documentação reveladora de indícios da prática de crimes. Instauração
prévia  de  inquérito  policial  para  efeito  da  válida  decretação  de  quebra  de  sigilo  telefônico.
Desnecessidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Pretendido trancamento da ação penal por
suposta ausência de justa causa. Situação de iliquidez quanto aos fatos subjacentes ao processo penal.
Controvérsia  que  implica  exame aprofundado  de  fatos  e  confronto  analítico  de  matéria  probatória.
Inviabilidade na via sumaríssima do processo de “habeas corpus”. Parecer da douta procuradoria-geral
da  república  pelo  não  provimento  do  agravo.  Recurso  de  agravo  improvido.  (STF;  RHC 126420;
Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 06/12/2016; DJE 15/03/2017; Pág. 41) 
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PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO  DE  DROGAS.  AUSÊNCIA  DE  PROCURAÇÃO  NOS
AUTOS.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  115/STJ.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE
E  DIVERSIDADE  DE  DROGA APREENDIDA.  PEDIDO  DE  EXTENSÃO  DE  BENEFÍCIO
CONCEDIDO AOS CORRÉUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. I. "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Enunciado n. 115 da Súmula do STJ). II. A
segregação cautelar  deve ser considerada exceção,  já que tal  medida constritiva só se justifica caso
demonstrada  sua  real  indispensabilidade  para  assegurar  a  ordem pública,  a  instrução  criminal  ou  a
aplicação da Lei penal, ex VI do artigo 312 do Código de Processo Penal. III. Na hipótese, o Decreto
prisional  encontra-se  devidamente  fundamentado  em  dados  concretos  extraídos  dos  autos,  que
evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se consideradas
as interceptações telefônicas que demonstrariam a posição de comando do recorrente na mencionada
organização formada para o tráfico de entorpecentes. lV. Quanto ao pedido de extensão de benefício
concedido a um dos corréus, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o pedido de extensão dos benefícios concedidos aos corréus deve ser apreciado pelo órgão jurisdicional
que lhes deferiu a benesse" (HC n. 261.221/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
27/2/2014), no caso, o eg. Tribunal a quo. Recurso ordinário não conhecido. (STJ; RHC 78.634; Proc.
2016/0307456-2; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 22/03/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE
FOGO  E  MUNIÇÕES  DE  USO  PERMITIDO.  AUSÊNCIA DE  CERTIFICADO  FEDERAL.
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. TRANCAMENTO
DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo
em habeas corpus somente é cabível quando ficarem demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a
absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa
extintiva da punibilidade. 2. É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a
portar  ou  possuir  arma  de  fogo,  não  observa  as  imposições  legais  previstas  no  estatuto  do
Desarmamento,  que impõem registro das armas no órgão competente. 3. É incabível a aplicação do
princípio da adequação social, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito
penal, não se pode reputar como criminosa uma ação ou uma omissão aceita e tolerada pela sociedade,
ainda que formalmente subsumida a um tipo legal incriminador. Possuir armas de fogo e munições, de
uso  permitido,  sem  certificados  federais  e  que  só  vieram  a  ser  apreendidas  pelo  Estado  após
cumprimento de mandado de busca e apreensão, não é uma conduta adequada no plano normativo. 4.
Por fim, sob a ótica do princípio da lesividade, o recorrente não preenche os vetores já assinalados pelo
Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento do princípio da insignificância, tais como a mínima
ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e  inexpressividade da lesão jurídica provocada,  ante  os  armamentos apreendidos
(dois  revólveres  calibre  38  e  48  munições).  5.  Recurso  não  provido. (STJ;  RHC 70141/RJ;  Proc.
2016/0110354-5; Sexta Turma; Rel Min Rogerio Schietti Cruz; DJE 16/02/2017 )
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PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  ASSESTADO  CONTRA  ACÓRDÃO  DE
APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUESTÃO
NÃO  SUSCITADA  PELA  DEFESA  NAS  RAZÕES  DE  APELAÇÃO  NÃO  OBRIGA  O
COLEGIADO  A  SE  MANIFESTAR  NO  PARTICULAR.  DESACATO.  INSUBSISTÊNCIA
DIANTE DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SÃO JOSÉ
DA COSTA RICA). JULGAMENTO ISOLADO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. 1. Em regra, não é cabível habeas
corpus contra acórdão de apelação, como se fosse o STJ uma terceira instância revisora e como se a
impetração fizesse as vezes de uma segunda apelação (apelação da apelação). 2. Ausência de flagrante
ilegalidade no caso concreto, dado que não está o Tribunal de Justiça obrigado a se manifestar sobre
matéria que não foi suscitada pela defesa em suas razões. 3.  A insubsistência do crime de desacato
frente à Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) foi nesta
Corte sufragada em julgamento isolado, de um dos seus órgãos julgadores, não havendo, ainda,
consenso  sobre  a  questão,  tampouco  é  essa  a  "voz"  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  4.
Indeferimento liminar  da presente impetração.  (STJ;  HC 386.771;  Proc.  2017/0018907-1; SC; Sexta
Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/02/2017) Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA.  AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ILEGALIDADE. Insta destacar, sobre o tema, que a possibilidade de execução provisória da pena
foi  recentemente  confirmada  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  por  ocasião  do  julgamento  das
medidas cautelares nas ADCs 43 e 44. Em outras palavras, está autorizada a execução provisória
da pena após o julgamento em segunda instância, ressalvadas as hipóteses em que seja possível a
superação do entendimento pela existência de flagrante ilegalidade, seja por meio da concessão de
habeas corpus ou atribuindo-se efeito suspensivo a eventual recurso especial ou extraordinário.
Contudo, no presente  writ, verificou-se que ainda não se encerrou a jurisdição em segunda instância,
haja  vista  que  o  processo  foi  baixado  à  primeira  instância  para  intimação  da  Defensoria  Pública
Estadual. Diante desse contexto, na hipótese, não se mostra possível, portanto, a execução provisória da
pena,  tal  como  já  consignado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  sendo  manifestamente  ilegal  a
determinação de imediata expedição de mandado de prisão pelo Tribunal de origem. (HC 371.870-SP,
Rel. Min. Felix Fischer, por unanimidade, julgado em 13/12/2016, DJe 1/2/2017) Grifo nosso.

DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. ARTS. 48 E
64  DA  LEI  9.605/1998.  CONSUNÇÃO.  ABSORVIDO  O  CRIME  MEIO  DE  DESTRUIR
FLORESTA E  O  PÓS-FATO  IMPUNÍVEL DE  IMPEDIR  SUA REGENERAÇÃO.  CRIME
ÚNICO  DE  CONSTRUIR  EM  LOCAL NÃO  EDIFICÁVEL.  Sobre  o  tema,  diversamente  do
posicionamento fixado em alguns precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.214.052-SC, Sexta Turma, DJe
12/3/2013 e REsp 1.125.374-SC, Quinta Turma, DJe 17/8/2011), a Sexta Turma passa a adotar nova
orientação, no sentido de que a suposta destruição da vegetação nativa é mera etapa inicial do único
crime pretendido e realizado de construir em local não edificável (área de preservação permanente).
Com efeito,  o crime de destruir  floresta  nativa dá-se como meio da realização do único intento de
construir em local não edificável, em razão do que incide a absorção do crime-meio de destruição de
vegetação pelo crime-fim de edificação proibida. Na mesma linha, o delito de impedir a regeneração
natural da flora dá-se como mero gozo da construção,  em evidente pós-fato impunível.  Aquele que
constrói uma edificação, claramente não poderá permitir que dentro daquela venha a nascer uma floresta.
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É mero exaurimento do crime de construção indevida, pelo aproveitamento natural da coisa construída.
Saliente-se que o conflito aparente de normas ocorre quando há a incidência de mais de uma norma
repressiva numa única conduta delituosa, sendo que tais normas possuem entre si relação de hierarquia
ou dependência, de forma que somente uma é aplicável. Na hipótese, não há ação autônoma de destruir
floresta ou de impedir sua regeneração, mas tão somente o ato de construir em local proibido, que tem na
destruição condição necessária para a obra e no impedimento à regeneração mero gozo da edificação.
Outra diferenciação importante dá-se entre o conflito aparente de normas, em que o crime já é em tese
uno, e o concurso formal,  onde o crime em tese é duplo, mas ocasionalmente praticado por ação e
desígnio únicos. Aquele que constrói casa ou outra edificação em local onde havia floresta ou mangue
jamais praticará crime dúplice (caso de concurso aparente de normas), diferentemente daquele que acerta
seu inimigo com um tiro de fuzil e vê o projétil transpassar atingindo outra pessoa, pois neste caso houve
o crime duplo que ocasionalmente, por ficção legal decorrente do único intento, é tratado como um
crime só (com pena do crime mais grave, majorada). Na construção em local de floresta não há dois
crimes com único intento (hipótese de concurso formal), mas apenas um crime praticado. Tampouco é
caso de concurso material, pois então os crimes precisariam ser autônomos – com que não se concorda,
pelo conflito aparente de normas – e com desígnios independentes (excluindo também o concurso formal
perfeito). Dessa forma, descartada a possibilidade da configuração do concurso material entre os delitos
tipificados nos artigos 48 e 64 da Lei n. 9.605/1998, correta é a desclassificação para o único crime do
art.  64  da  lei  ambiental.  (REsp  1.639.723-PR,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  por  maioria,  julgado  em
7/2/2017, DJe 16/2/2017. ) 

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS
DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO FEDERAL.
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. Trata-se de recurso em
habeas corpus em que se pretende ver reconhecida a atipicidade da conduta imputada a delegado de
polícia civil consistente na suposta prática dos delitos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (arts. 12 e 14 c/c o 20, todos da Lei n. 10.826/2003). A denúncia imputa ao policial a
prática de dois crimes: posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tais condutas
consistiriam, em síntese, no seguinte: 1) posse e manutenção, em sua residência e sem autorização ou em
desacordo com determinação legal,  de um revólver registrado apenas na Divisão de Fiscalização de
Armas e Explosivos do Rio de Janeiro, além de 48 munições; 2) porte, mesmo na condição de Delegado
de  Polícia,  sem  autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal,  de  um  revólver  igualmente
registrado  apenas  na  Divisão  de  Fiscalização  de  Armas  e  Explosivos  (DFAE).  Em observância  ao
princípio da legalidade, foi promulgada a Lei n. 10.826/2003, depois de várias iniciativas em prol do
desarmamento. A mens legis do denominado Estatuto do Desarmamento foi proteger a incolumidade
pública, por meio de tipos penais e de outros dispositivos destinados ao maior controle de armas de fogo
pelo governo. Nesse cenário, foi instituído o Sistema Nacional de Armas (SINARM), órgão competente
para, entre outras atividades, identificar as características e a propriedade de armas de fogo. O art. 3° da
Lei  n.  10.826/2003 dispõe ser  "obrigatório  o registro  de arma de fogo no órgão competente".  Para
adquirir arma de fogo, o interessado deverá declarar a efetiva necessidade e preencher vários requisitos
legais,  entre  eles  a  comprovação de  idoneidade  –  mediante  apresentação de  certidões  negativas  de
antecedentes criminais e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal – e a
apresentação de documentos comprobatórios de ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica e
aptidão psicológica para o manuseio do artefato.  Mesmo depois de cumpridos os requisitos legais e
expedida a autorização de compra de arma de fogo pelo SINARM, deverá ser requerido o certificado de
registro,  emitido  pela  Polícia  Federal.  O  certificado  federal  –  e  não  a  autorização  do  SINARM –
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conferirá ao titular da arma de fogo o direito de possuí-la no interior de sua residência ou domicílio, ou
dependência desses, ou, ainda, no local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal
pelo estabelecimento. Portanto, o cidadão previamente autorizado pelo SINARM, ao adquirir arma de
fogo  de  uso  permitido,  somente  poderá  manter  o  artefato  em  sua  residência  mediante  certificado
expedido pela Polícia Federal, documento temporário e sujeito ao preenchimento de requisitos legais,
que deverão ser comprovados periodicamente para fins de revalidação. Afasta-se, ainda, a alegação de
que a condição de Delegado de Polícia autorizaria a posse e o porte das armas, pois essa autorização
deve ser complementada com a necessidade do cumprimento das formalidades legais previstas na Lei n.
10.826/2003. Por fim, não é possível a aplicação, à hipótese concreta, do princípio da adequação social,
formulado por Hans Welzel, vetor geral de hermenêutica, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e
fragmentária do direito  penal,  não se pode reputar  como criminosa uma ação ou omissão aceita  ou
tolerada pela sociedade, ainda que formalmente subsumida a um tipo legal incriminador. Sem embargo
de opiniões contrárias, mesmo na condição de Delegado de Polícia, possuir armas de fogo e munições,
de uso permitido, sem registro no órgão competente e que somente são descobertas após cumprimento
de mandado judicial de busca e apreensão não é uma conduta socialmente tolerável e adequada no plano
normativo penal. Por fim, sob a ótica do princípio da lesividade, tem-se, aqui, o perigo à incolumidade
pública representado pelo agente que possui arma de fogo ou somente munições sem certificado. Em
função dos próprios objetivos da Lei do Desarmamento, o postulado da insignificância deve ser aferido
caso a caso, de forma excepcional, para verificar a presença dos vetores já assinalados pelo Supremo
Tribunal  Federal. (RHC 70.141-RJ,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  por  unanimidade,  julgado em
7/2/2017, DJe 16/2/2017. )

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE
TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO  PELO  JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES  SEM  FUNDAMENTO  CONCRETO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. A questão recursal gira em torno da legalidade
do  indeferimento  de  pedido  de  revogação  de  monitoramento  eletrônico,  por  parte  do  juízo  das
execuções. Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá
ser  revogada  quando  se  tornar  desnecessária  ou  inadequada.  De  qualquer  sorte,  ainda  que  o
monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, seja uma alternativa tecnológica ao
cárcere,  a  necessidade  de  sua  manutenção  deve  ser  aferida  periodicamente,  podendo  ser
dispensada a cautela em casos desnecessários. Todavia, a simples afirmação de que o monitoramento
é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em
cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso
concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito. Assim como tem a
jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares penais durante o processo
criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de
modo  que  a  incidência  genérica  -  sempre  e  sem exame  da  necessidade  da  medida  gravosa  –  de
tornozeleiras  eletrônicas  não  pode  ser  admitida. (HC  351.273-CE,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  por
unanimidade, julgado em 2/2/2017, DJe 9/2/2017. ) grifo nosso.
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DICA DE LEITURA II

Obra bastante esclarecedora sobre crimes cometidos via sistemas de informática.
Disponível também em e-book.

DE OLHO... 
CRIMES CONTRA A HONRA

PRATICADOS EM REDES SOCIAIS

HABEAS  CORPUS  CRIME  -  IMPETRAÇÃO  SOB  ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EM RAZÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE RECEBEU A QUEIXA OFERECIDA
PELO  OFENDIDO  -  CRIMES  CONTRA  HONRA  (CALÚNIA,  INJÚRIA  E  DIFAMAÇÃO)
COMETIDOS  NO  ÂMBITO  DE  REDE  SOCIAL  (FACEBOOK)  -  ALEGAÇÃO  DE
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL - QUEIXA OPOSTA APENAS EM FACE DA AUTORA DA
POSTAGEM E DO AUTOR DE UM DOS COMENTÁRIOS - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA
DE  CO-AUTORIA NO  CASO  -  COMENTÁRIOS  FEITOS  EM  MOMENTOS  DISTINTOS  POR
DIVERSAS PESSOAS AUTORIZANDO A APRESENTAÇÃO DE QUEIXA EM FACE DA AUTORA
DA POSTAGEM E DE UM DOS COMENTARISTAS -  PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL VIA HABEAS CORPUS
É MEDIDA DE EXCEÇÃO, SOMENTE É CABÍVEL QUANDO SE DEMONSTRAR, À LUZ DA
EVIDÊNCIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA - ORDEM DENEGADA. 1. Os comentários, embora
ofensivos,  foram  emitidos  em  momentos  diferentes,  caracterizando-se  como  fatos  distintos,  o  que
autoriza  o  oferecimento  de  queixa  individualmente,  optando o  querelante  em apresentar  queixa  tão

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



somente em relação a autora da postagem e em face de um dos comentaristas, inexistindo co-autoria no
caso. (TJPR - 2ª C.Criminal - HCC - 1329408-5 - São José dos Pinhais - Rel.: Luís Carlos Xavier -
Unânime - - J.  12.03.2015)  (TJ-PR - HC: 13294085 PR 1329408-5 (Acórdão),  Relator: Luís Carlos
Xavier,  Data  de  Julgamento:  12/03/2015,  2ª  Câmara  Criminal,  Data  de  Publicação:  DJ:  1538
01/04/2015)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA CRIME. APURAÇÃO DE CRIMES DE
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA, SUPOSTAMENTE OCORRIDOS POR MEIO DE PUBLICAÇÕES
EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). Diligências  de  relevante  complexidade  incompatíveis  com  os
procedimentos  que  tramitam nos  Juizados  Especiais  Criminais.  Incompetência  do  Juizado  Especial.
Aplicação dos arts. 61 e 77, §2º da Lei nº 9.099/95. Designado o juízo suscitado como competente para
julgar o feito. Conflito procedente. (TJSP; CJ 0044203-91.2016.8.26.0000; Ac. 10085915; Campinas;
Câmara Especial; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 15/12/2016; DJESP 14/02/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DO ARTIGO 139 DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade.
2.  Desclassificação para o ato infracional  equiparado à injúria.  Não acolhimento.  Imputação de fato
desonroso. Honra objetiva. 3. Substituição das medidas de liberdade assistida e de prestação de serviço à
comunidade  pela  advertência.  Inviabilidade.  Insuficiência.  Circunstâncias  do  caso.  4.  Redução  dos
prazos  fixados  para  cumprimento  das  medidas.  Não  acolhimento.  Prazos  razoáveis.  5.  Recurso
conhecido e improvido. 1. Ao analisar as provas colacionadas nos autos, verifica-se que são aptas a
condenar o representado, vez que não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva. sabe-
se  que tal  crime  se  consuma quando terceiro  (ainda  que  um só)  toma conhecimento  da imputação
desonrosa.  Trata-se,  assim  de  crime  formal,  consumando-se  independente  do  dano  à  reputação  do
imputado. In  casu,  o  adolescente  fez  as  imputações  em uma rede social (twitter),  onde a  mensagem
publicada  pode ser  visualizada por  todas  as  pessoas  do ciclo  do usuário.  2.  A injúria,  diferente,  da
difamação, trata-se da imputação de fato desonroso genérico, vago, impreciso e indeterminado e atinge a
hora subjetiva da vítima. Não é essa a hipótese dos autos. Como visto acima, a conduta perpetrada pelo
adolescente  se  subsume com perfeição  ao  ato  infracional  análogo ao  delito  de  difamação,  previsto
no artigo 139 do Código Penal. 3. Ao analisar os autos, parece evidente a conclusão de que a aplicação
da medida de advertência  não seria  suficiente para cumprir  com a finalidade desejada pela  Lei.  Ao
analisar as circunstâncias da infração bem como o comportamento indesejado do adolescente - que já
descumpriu inúmeras vezes as medidas fixadas na decisão de fl. 72 - tem-se como desarrazoado o pleito
de aplicação da medida de advertência. Sobre as medidas impostas pelo magistrado sentenciante, cabe
relembrar que a medida de liberdade assistida é aquela que, em resumo, trata-se de uma intervenção
educativa centrada no atendimento personalizado, garantindo a promoção social do adolescente através
de orientação, manutenção dos vínculos familiares e comunitários, escolarização, inserção no mercado
de trabalho e/ou cursos profissionalizantes e formativo. A prestação de serviços à comunidade, por sua
vez, impõe ao adolescente o cumprimento obrigatório de tarefas de caráter coletivo, visando interesses e
bens  comuns.  Sabe-se  que  trabalhar  gratuitamente,  coloca  o  adolescente  frente  a  possibilidade  de
adquirir valores sociais positivos, por meio da vivência de relações de solidariedade. Tais medidas são as
mais adequadas ao caso. 4. Os prazos fixados pelo juiz a quo, quais sejam, de no mínimo 06 (seis) meses
de liberdade assistida e de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, estão proporcionais
ao  ato  infracional  praticado.  5.  Recurso  conhecido  e  improvido. (TJES;  APL  0007591-
59.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal;  Rel.  Des. Subst.  Júlio César Costa de Oliveira;  Julg.
07/12/2016;
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AÇÃO  PENAL  PRIVADA.  CRIMES  CONTRA  HONRA.  PRESCRIÇÃO.  CAMPANHA
DIFAMATÓRIA  NA REDE SOCIAL TWITTER.  INDIVISIBILIDADE  DA  AÇÃO  PENAL
PRIVADA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1) Em face
do princípio da indivisibilidade da ação penal privada (art. 48, do CPP), há a obrigação de o ofendido, ao
optar pelo processamento dos autores da infração, fazê-lo em detrimento de todos os envolvidos; 2) Não
obstante, quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém, via internet, a exemplo do micro blog
Twitter, como no caso, em que cada uma se utilizou de um comentário próprio, ‘tuitanto’ ou ‘retuitanto’
frase difamatória criada pelo réu, não há coautoria ou participação, mas vários delitos autônomos, não
havendo de se falar em renúncia tácita; 3) Em relação ao crime de injúria, na espécie, transcorreu 03
(três) anos desde o reinício do prazo prescricional.  Operou-se,  assim, a prescrição para o delito em
evidência; 4) Atípica é a conduta se não há subsunção do fato à norma penal. Assim, em relação ao tipo
penal calúnia, o pedido da ação é improcedente, pois, no caso concreto, o réu não imputou ao querelante
falsamente  fato  definido  como  crime;  5)  Constitui  crime  de  difamação  a  divulgação  de  palavras
ofensivas  contra  pessoa  pública  em rede social denominada  Twitter,  mormente  se  ‘post’s’,  ‘tuítes’,
‘retuítes’ atribuídos  ao  réu e,  sobretudo a  criação por  ele  de  uma ‘hashtag’ difamatória,  esta  como
ferramenta  de  repetição  ou  posição  de  destaque da  frase  na  lista  conhecida  como ‘trending  topics’
(assunto do momento ou tópico em tendência) potencializa ainda mais a repercussão de uma mensagem
ofensiva postada com acesso público aos usuários daquela rede social; 6) Ação penal privada julgada
parcialmente  procedente  por  unanimidade. (TJAP;  Proc  0025136-21.2012.8.03.0001;  Tribunal  Pleno;
Rel. Juiz Conv. Luciano Assis; Julg. 31/08/2016; DJEAP 16/09/2016; Pág. 27)

PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA.  CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. Absolvição por falta de provas. Descabimento. Não se cogita de absolvição, por falta de
provas,  vez que cabalmente comprovadas a materialidade delitiva e a autoria.  Reiteradas postagens,
em rede social, com nítido intuito de ofender a dignidade e decoro da vítima, tal como reconhecido pela
própria  apelante,  em carta  de sua autoria,  igualmente publicada na rede social.  Evidente que não se
cogitava, portanto, em "calor do momento", nem em mera importunação, porque típica a conduta no
específico crime contra a honra descrito. Negado provimento. (TJSP; APL 0016939-51.2012.8.26.0320;
Ac.  9774826;  Limeira;  Oitava Câmara de Direito  Criminal;  Rel.  Des.  Alcides Malossi  Junior;  Julg.
01/09/2016; DJESP 12/09/2016)

PROCESSO PENAL.  QUEIXA-CRIME.  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.  CRIMES  DE
AMEAÇA, INJÚRIA E  DIFAMAÇÃO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  AÇÃO  PENAL PÚBLICA
CONDIONADA (ART.  147,  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CP).  CRIMES  CONTRA A HONRA
PRATICADOS POR  MEIO DE REDE SOCIAL.  FORO COMPETENTE.  LUGAR ONDE SE
CONSUMOU  A INFRAÇÃO  (ART.  70  DO  CPP).  DOMICÍLIO  DO  SERVIDOR  PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DO  JUIZADO  ESPECIAL FEDERAL (ART.  61 DA LEI  Nº  9.099/1995). 1.
Preliminarmente, não há como prosperar o processamento da imputação de ameaça (art. 147 do CP) em
face da ilegitimidade do autor, já que este crime é de ação penal pública condicionada, isto é, a ação
apenas pode ser ajuizada pelo Ministério Público, a partir de representação do ofendido (art. 39 do CPP),
nos termos do art. 147, parágrafo único, do CP. 2. Por estas razões, em face da manifesta ilegitimidade
ativa do autor,  concede-se habeas corpus de ofício para trancar a ação penal quanto à imputação do
crime de ameaça previsto no art.  147 do CPC, nos termos do art.  648, VI do CPP, sem prejuízo de
eventual  nova  ação  penal  a  ser  ajuizada  pelo  MPF,  condicionada  à  tempestiva  representação  do
ofendido.  3.  Não  obstante  fundada  a  decisão  recorrida  no  CC  97.201/RJ,  Rel.  Ministro  CELSO
LIMONGI  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
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13/04/2011, DJe 10/02/2012, de sua análise verifica-se que a ratio decidendi do acórdão não se mostra
adequada a  servir  de  causa  determinante  para  o julgamento  do presente  caso.  4.  A necessidade  do
distinguishing se revela da constatação que o precedente, além de tratar apenas do crime de calúnia por
meio de blog de notícias, e não de injúria e difamação em redes sociais como no presente caso, tem por
fundamento precedentes relacionados a outras publicações jornalísticas, e aos crimes de racismo cujas
peculiaridades permitem estabelecer a competência do juízo como o local da publicação, sem dificultar
ou anular o direito de agir da vítima para concretizar o direito de punir do Estado consubstanciado no
tipo penal. 5. No caso de ofensas por meio de redes sociais, mormente em casos de crimes contra a honra
envolvendo figuras públicas que se encontram mais vulneráveis a ofensas em qualquer parte do país,
estabelecer a competência territorial pelo local do envio da publicação, além de contrariar o art. 70 do
CPP, esvazia a força da ação que resguarda o direito, mormente quando a ação penal é de iniciativa
privada, pois o cidadão ofendido é que terá que arcar com todos os custos processuais para defender o
seu bem penalmente protegido 6. O distinguishing ainda deve ser feito entre o precedente acima e o caso
posto, pois não se trata aqui de imputação do delito de calúnia, que como sabido consuma-se com o
conhecimento de terceiros, mas de difamação e injúria e, nesta última, a consumação se dá apenas com o
conhecimento da ofensa pelo ofendido atingido em sua honra subjetiva. Nesse sentido, à luz do art. 70
do CPP e da teoria do resultado, a competência para processar e julgar a imputação de injúria será do
lugar em que o deputado federal alega que teve conhecimento da publicação ofensiva na rede social, ou
seja, em seu domicílio no Distrito Federal. 7. Recurso provido, em parte, para declarar competente uma
das  varas  do  Juizado  Especial  Federal  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal,  nos  termos  do art.
61 da Lei nº 9.099/1995. (TRF 1ª R.; RSE 0012099-94.2015.4.01.3400; Rel. Juiz Fed. Conv. Alexandre
Buck Medrado Sampaio; DJF1 04/12/2015) 

JULGADOS DO TJCE     

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO
SIMPLES.  PRÁTICA  DE  "ROLETA  RUSSA".  RECONHECIMENTO  PELO  CORPO  DE
JURADOS DO DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. INACOLHIMENTO.
ACEITAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS TESES APRESENTADAS.
RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA  SOBERANIA  DOS  VEREDITOS.  O  Corpo  de  Jurados  é
constitucional e soberanamente o órgão legitimado para valorar os crimes contra a vida. Nesse sentido,
tendo sido acolhida uma das versões apresentadas é juridicamente despiciendo que se determine um
novo julgamento. CENSURA PENAL. OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE
INJUSTA EXACERBAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  DECISÃO  SUFICIENTEMENTE  MOTIVADA E
BALIZADA PELOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJCE; APL 1076092-60.2000.8.06.0001;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo; DJCE 22/03/2017; Pág. 129)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. ROUBO MAJORADO. PALAVRA
DA  VÍTIMA.  RECONHECIMENTO  DOS  ACUSADOS.  REQUERIMENTO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PREVALECE O ENTENDIMENTO, AMPLAMENTE
MAJORITÁRIO  DE  QUE  PARA  A  ADEQUAÇÃO  TÍPICA  DO  CRIME  DE  ROUBO,
BASTANTE  A  CONJUGAÇÃO  DA  SUBTRAÇÃO  DA  COISA  ALHEIA  MÓVEL  E  A
VIOLÊNCIA  OU  GRAVE  AMEAÇA  À  PESSOA,  IRRELEVANTE,  PORTANTO,  QUE  O
LADRÃO  POSSA DISPOR,  LIVREMENTE,  DO  QUE  FOI  SURRUPIADO.  SE  RETIRA A
COISA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, AINDA QUE POR BREVE MOMENTO,
NÃO  HÁ  FALAR  EM  ROUBO  NA  MODALIDADE  TENTADA.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. " objeto cujo valor não pode ser considerado ínfimo,
não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas
representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social" (STJ,
5ª  T.,  HC  nº  47247/MS,  relª  Minª  Laurita  Vaz,  DJU  12/6/2006,  p.  509).  CENSURA  PENAL.
OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA. ESTABELECIMENTO DA BASILAR. ANÁLISE MINUDENTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DO  ART.  59  DO  CP.  RESPEITO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA PENA,  PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.  RECURSOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS DE MULTA. (TJCE;
APL 1014558-18.2000.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Haroldo Correia de Oliveira
Máximo; DJCE 22/03/2017; Pág. 127)

PROCESSUAL PENAL -  TRÁFICO  DE  DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO  -
PRISÃO  PREVENTIVA  -  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  PRAZO  NA  PROLAÇÃO  DA
SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PACIENTES  CONDENADOS  POR  INFRAÇÃO  AO  ART.  33,  DA  LEI  Nº  11.343/2006  -
CONCESSÃO  DO  DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE  -  EXPEDIÇÃO  DOS
RESPECTIVOS ALVARÁS DE SOLTURA EM FAVOR DOS RÉUS/PACIENTES - PERDA DE
OBJETO DO MANDAMUS - PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA
PREJUDICIALIDADE DA ORDEM - HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A insurgência sub
examine verte-se tão somente na alegação de que os pacientes sofrem coação ilegal pelo excesso de
prazo  na  prolação  da  sentença.  2.  Malgrado  o  argumento  sustentado  para  o  êxito  do  mandamus,
consoante informado pelo Juízo de primeiro grau, os pacientes foram condenados por infração ao art. 33,
da Lei nº 11.343/2006, sendo aplicada a Leandro dos Santos Ferreira a pena de 3 (três) anos, 3 (três)
meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a Paulo Roberto de Oliveira
Gomes a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. O Juiz de
piso informou, ainda, que as penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de
direito, e que foi concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade, tendo sido postos em liberdade
em 24/01/2017,  mediante a  expedição dos respectivos alvarás de soltura.  3.  A análise de mérito  do
mandamus restou prejudicada, a uma porque exarada a sentença cuja ausência, até então, ocasionava o
aventado excesso no tempo de prisão dos pacientes,  a  duas porque lhes  foi concedido o direito  de
recorrer em liberdade, estando superada, de uma forma ou de outra, a alegação pugnada na impetração.
4. Forçoso reconhecer a perda de objeto do vertente habeas corpus, com fulcro no art. 258, do RITJCE, e
art. 659, do Código de Processo Penal. 5. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela prejudicialidade
da ordem. 6. Habeas corpus prejudicado. Decisão unânime. (TJCE; HC 0629425-25.2016.8.06.0000;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Gomes de Moura; DJCE 22/03/2017; Pág. 120)
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HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA.  AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INOCORRÊNCIA.  PRESENÇA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
SUFICIENTES  PARA  A  DECRETAÇÃO  DA  PRISÃO  CAUTELAR.  NECESSIDADE  DE
GARANTIA DE  ORDEM  PÚBLICA.  RISCO  DE  REITERAÇÃO  DELITIVA.  CONDIÇÕES
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES
DIVERSAS  DA PRISÃO.  INSUFICIENTES.  ORDEM  CONHECIDA E  DENEGADA.  1.  Ao
contrário do que argumentado pelo impetrante, vê-se, das peças acostadas ao presente habeas corpus,
haver  elementos  concretos  indicando  a  necessidade  de  manutenção  da  prisão  preventiva,  e  que  o
decisum impugnado desnuda-se sucinto, porém devidamente motivado pela garantia da ordem pública,
dado o risco de reiteração delitiva. 2. Paciente que voltou a delinquir apenas 4 (quatro) meses após ter
sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, em novembro de 2015, nos autos da Ação
Penal  nº  0029350-66.2015.8.06.0001,  em que responde pelos  crimes  de tráfico e  associação para o
tráfico de drogas. 3. Insuficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares. 4. Condições
pessoais favoráveis, por si só, não afastam a possibilidade de determinação da segregação preventiva,
quando estiverem presentes os requisitos  autorizadores da mesma.  5.  Ordem conhecida e denegada.
(TJCE; HC 0625284-60.2016.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima;
DJCE 22/03/2017; Pág. 93)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  EXCESSO DE PRAZO.  OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA. CAUSA SUPERADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO,
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NA SUA
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa
diante  do  recebimento  da  denúncia,  que  afasta  eventual  mora  processual,  possível  de  constituir
ilegalidade na prisão; 2. Há forte fundamento para a constrição da liberdade da paciente, em face da
razão fática e jurídica esboçada na decisão judicial; 3. O pedido de prisão domiciliar, não tendo sido
objeto de apreciação do juízo impetrado, não poderá ser tema originário da Corte, sob pena de cometer-
se supressão de instância;  5.  Ordem conhecida,  em parte,  e na sua extensão,  denegada.  (TJCE; HC
0629456-45.2016.8.06.0000; Terceira Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Francisco Lincoln Araújo e Silva;
DJCE 14/03/2017; Pág. 123) 

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO,  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA  E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
INOCORRÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 02 ANOS APÓS A
DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO CAUTELAR. DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO
PACIENTE  EVIDENCIADO  PELO  MODUS  OPERANDI.  APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES
PESSOAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Inexiste
constrangimento  ilegal  na  manutenção  da  prisão  preventiva  do  paciente,  visto  que  suficientemente
motivada na garantia da ordem pública e na aplicação da Lei Penal, tendo em vista a gravidade do delito
e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi; bem como no fato de que o paciente
permaneceu  foragido  por  mais  de  02  anos  após  ser  expedido  mandado  de  prisão.  2.  Descabida  a
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aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, no presente caso. 3. Com
relação  às  alegações  de  que  o  paciente  possui  condições  pessoais  favoráveis,  como  o  fato  de  ser
primário, residência fixa e ocupação lícita, sabe-se que essas, por si só, não afastam a possibilidade de
determinação  da  segregação  preventiva,  quando  estiverem  presentes  os  requisitos  autorizadores  da
mesma, evidenciam a periculosidade do agente, comprovada pelo modus operandi do crime. 4. Ordem
conhecida e denegada. (TJCE; HC 0624590-91.2016.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
Francisco Carneiro Lima; DJCE 22/03/2017; Pág. 92)

          ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

PORTARIA COLOG (Comando Logístico do Exército Brasileiro) 28 - Altera a Portaria nº 51-
COLOG, de 8 de setembro de 2015 e substitui a Portaria nº 61 - COLOG, de 15 de agosto de 2016, que
dispõe sobre normatização administrativa de atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça, que

envolvam a utilização de Produtos Controlados pelo Exército (PCE) – Veja em
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/03/Portaria-COLOG-EB-28-2017-atiradores-

desportivos-e-porte-de-arma-de-fogo.pdf 
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