
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 10 de maio de 2017 – Nº 007

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 007/2017, 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. 
Boa leitura!

EQUIPE CAOCRIM.

EVENTOS 
CHAMADA DE ARTIGOS

II Ciclo de Palestras sobre Ética, Política e Improbidade

No dia 19 de maio, a partir das 9h, a Justiça Federal no Ceará (JFCE) promove o II Ciclo de Palestras
sobre Ética, Política e Improbidade. O evento dá seguimento às atividades em comemoração aos 50 anos
da Justiça Federal no Ceará 

Local: Auditório do Edifício Sede da JFCE, localizado na Praça Murilo Borges nº 1, Centro.

Horário: 9h às 13h

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas, podendo ser realizadas por meio do link:

http://educacaocorporativa.jfce.jus.br/educacaocorporativa/painelInscricao
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XII SEMINÁRIO ÍTALO-IBERO-BRASILEIRO
Direito contemporâneo: sistemas tradicionais e a Era Digital

O  XII  Seminário  Internacional  Ítalo-Ibero-Brasileiro  de  Estudos  Jurídicos  terá  como  tema  “Direito
Contemporâneo: sistemas tradicionais e a era digital”. O evento ocorrerá nos dias 25 e 26 de maio, no
auditório  do Superior  Tribunal  de Justiça (STJ).  Podem participar  estudantes,  servidores  da Justiça,
professores e profissionais liberais.

As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas no  site do Instituto Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos
Jurídicos. Ao final do evento será emitido certificado de 20 horas complementares para os participantes
que tiverem pelo menos 80% de frequência.

O  seminário  reunirá  juristas  brasileiros  e  estrangeiros  para  debater  temas  atuais,  como  direito  de
imagem,  e-commerce,  crimes cibernéticos,  streaming, direitos fundamentais e a realidade da internet,
além da complexidade do mundo tecnológico.

Entre os expositores estão os ministros do STJ Villas Bôas Cueva, Paulo de Tarso Sanseverino, Marco
Buzzi,  Og Fernandes,  Raul  Araújo,  Mauro Campbell  Marques  e  Maria  Thereza de Assis  Moura.  A
presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, presidirá a mesa da sessão solene na abertura do evento.
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Inscrições no link http://institutoiib.org/inscricao

CURSO: Lei Maria da Penha e Violência Contra a Mulher
INSCRIÇÕES ABERTAS!

Estão abertas desde 28 de abril as inscrições para o curso Lei Maria da Penha e a Violência Doméstica
contra a Mulher, que será realizado na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) nos dias 1º, 2
e 9 de junho deste ano.

As inscrições, que prosseguem até 29 de maio, devem ser feitas pelo e-mail esmec@tjce.jus.br. O curso
é destinado a magistrados, promotores de Justiça, advogados, defensores públicos, servidores da Justiça
estadual e integrantes das equipes multiprofissionais a serviço do Judiciário cearense.

No  ato  da  inscrição  os  interessados  devem informar  nome  completo,  lotação/vara  e  telefone  para
contato.  Estão sendo ofertadas  50 vagas,  sendo 30 para magistrados estaduais e  20 para os  demais
públicos.  A capacitação tem carga horária  de 30 h/a  e  está  credenciada junto à Escola Nacional  de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), conforme Portaria nº 258/2015

Informações: (85) 3218-6157 - E-mail: esmec@tjce.jus.br 

NOTÍCIAS

Sexta Turma reconhece como ilegal invasão domiciliar em crime de 
Tráfico de Drogas 

https://goo.gl/5vCQEa 

Estado de São Paulo deverá fornecer banho quente a presidiários 
https://goo.gl/ClyyvP

Mantida condenação de médico que prescreveu abortivo para acelerar parto e causou lesão em
bebê  

https://goo.gl/sLCx0c
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Juízes concedem medidas protetivas em audiências de custódia com agressores
https://goo.gl/0Jplrl

TJCE  vai  adquirir  equipamentos  para  implantar  videoconferência  em  audiências  criminais
https://goo.gl/zV2vKk   

Estado  deve  pagar  R$  70  mil  para  mãe  que  teve  filha  morta  por  tiro  de  policial
https://goo.gl/ZaUDPl   

Encontro discute estratégias de instituições no combate ao crime organizado no Estado 
https://goo.gl/vg8p4l   

2ª Turma concede prisão domiciliar a condenado que cumpria pena em regime mais gravoso  
https://goo.gl/OuHgRS

Um quarto dos presídios para mulheres está em péssimo estado
https://goo.gl/LftpPb

Família de detento morto em unidade prisional deve receber mais de R$ 90 mil de indenização
https://goo.gl/PqaFBq   

Estado deve construir cadeia no município de Coreaú
https://goo.gl/Mpnj1B

Presidente do TJCE determina realização de audiências de custódia no Interior a partir do dia 22
https://goo.gl/MAAtrW   

Comitê debate aprimoramento da ferramenta que acompanha processos de crimes contra a vida
https://goo.gl/SaKVRh   

Justiça condena Estado a indenizar policial militar preso indevidamente
https://goo.gl/6vu3sK   

TJCE realiza esforço conjunto para analisar processos de presos provisórios  
https://goo.gl/NWtp6Q

Plenário confirma que não é necessária autorização prévia para STJ julgar governador
https://goo.gl/qxui3Y   

Mantida execução provisória da pena de condenado por roubo a banco que resultou em mortes 
https://goo.gl/EcSBcm   
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DIRETO DO STF

DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.‘Habeas corpus’, competência do STF e soberania
dos veredictos do Tribunal do Júri. A Primeira Turma, por maioria, não admitiu a impetração, revogou
a  liminar  anteriormente  deferida  em  “habeas  corpus”  e  determinou  o  restabelecimento  da  prisão
preventiva do paciente. No caso, ele teve a prisão preventiva decretada em agosto de 2010, acusado de
homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Em março de 2013, o Tribunal
do Júri o condenou a 22 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, tendo sido mantida a prisão
preventiva.  Posteriormente,  em julgamento  de  “habeas  corpus”  impetrado  no  Superior  Tribunal  de
Justiça  (STJ),  o  pedido  foi  denegado  em  decisão  monocrática.
O Colegiado afirmou que incide  óbice  ao  conhecimento  da ordem impetrada  no  Supremo Tribunal
Federal (STF), uma vez que se impugna decisão monocrática de ministro do STJ, que determinou a
extinção  do  “habeas  corpus”  [Enunciado  691  da  Súmula  do  STF  (1)].  Conforme  jurisprudência
consolidada, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência
do STF. Salientou que, em hipóteses de teratologia (2) ou excepcionalidade (3), autoriza-se a apreciação
de  “habeas  corpus”  quando  não  encerrada  a  análise  na  instância  competente.  No  presente  caso,
entretanto, não se apresenta nenhuma das hipóteses, pois a custódia cautelar foi mantida em sentença
condenatória devidamente fundamentada e em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, e
não há excesso de prazo atribuível direta e exclusivamente à inércia dos órgãos judiciários. Ressaltou
que, em julgamento recente de caso análogo, foi proclamada a tese de que “a prisão do réu condenado
por decisão do Tribunal do Júri,  ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência ou não culpabilidade” (4). Vencido o ministro Marco Aurélio, que concedia a
ordem. Para ele,  não seria aplicável o entendimento firmado no Enunciado 691 da Súmula do STF.
(1) Enunciado 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas
corpus’ impetrado contra  decisão do Relator  que,  em ‘habeas  corpus’ requerido  a  tribunal  superior,
indefere a liminar.” (2) HC 138.414 AgR/RJ (DJE de 20.4.2017). 3) HC 137.078/SP (DJE de 24.4.2017).
(4) HC 118.770/SP (DJE de 24.4.2017).  HC 139612/MG, rel.  Min. Alexandre de Moraes,  julg.  Em
25.4.2017.(HC-139612)

DIREITO  PENAL.  PRISÃO  PREVENTIVA.  Prisão  preventiva  e  acordo  de  colaboração
premiada.  A Segunda Turma concedeu “habeas corpus” para revogar prisão preventiva decretada em
razão de  descumprimento  de  acordo  de  colaboração  premiada.  A prisão  preventiva  do  paciente  foi
restabelecida quando prolatada a sentença que o condenou a dezesseis anos e dois meses de prisão por
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corrupção  ativa,  lavagem  de  dinheiro  e  por  integrar  organização  criminosa,  com  fundamento  no
descumprimento dos termos do acordo celebrado. O Colegiado entendeu não haver relação direta entre a
prisão preventiva e o acordo de colaboração premiada. Por essa razão, o descumprimento do acordado
não justifica a decretação de nova custódia cautelar. Na liminar confirmada pela Turma, foi determinada
a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Naquela ocasião, observou-se não haver, do
ponto de vista jurídico, relação direta entre o acordo de colaboração premiada e a prisão preventiva. A
Lei 12.850/2013 não apresenta a revogação da prisão preventiva como benefício previsto pela realização
de acordo de colaboração premiada. Tampouco há previsão de que, em decorrência do descumprimento
do acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada. Portanto, a celebração de acordo
de colaboração premiada não é, por si só, motivo para revogação de prisão preventiva. A Turma concluiu
no sentido de ser necessário verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos da prisão preventiva,
não  podendo  o  decreto  prisional  ter  como  fundamento  apenas  a  quebra  do  acordo.
HC  138207/PR,  rel.  Min.  Edson  Fachin,  julgamento  em  25.4.2017.  (HC-138207)

DIREITO PENAL. DOLO. Crime de dispensa irregular de licitação e dolo específico.  A Primeira
Turma, por maioria, rejeitou denúncia oferecida contra deputado federal, pela suposta prática do crime
de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei [Lei 8.666/1993, art. 89 (1)]. No caso, o
investigado, na qualidade de secretário estadual de Educação e com base em parecer da Procuradoria
Jurídica, teria homologado procedimento de inexigibilidade de licitação para aquisição de licenças de
“software” para a sistematização organizacional de horários e grades escolares na rede pública estadual
de Santa Catarina. Na denúncia, o Ministério Público argumentou, com fundamento em laudo pericial,
que existiam outros “softwares” igualmente aptos à finalidade almejada pela Secretaria de Educação, o
que indicaria a necessidade de concorrência pública. Ademais, salientou que teria havido a prática de
“sobrepreço”.  O  Colegiado  apontou  que  o  laudo  pericial  constatou  que  o  “software”  da  empresa
escolhida tinha mais especificações do que os das concorrentes e era mais adequado ao seu objeto.
Ressaltou também a ausência nos autos de prova de conluio com a empresa escolhida e de recebimento
de qualquer vantagem econômica pelo então secretário. Frisou que, para a escolha do “software”, não
houve  qualquer  participação  pessoal  do  acusado.  A tomada  de  decisão  foi  feita  em  procedimento
policêntrico pelas instâncias técnicas envolvidas. Por fim, asseverou que o crime previsto no art. 89 da
Lei 8.666/1993 reclama o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal,
que não se faz presente quando o acusado atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica no
sentido da inexigibilidade da licitação. Vencido o ministro Marco Aurélio, que recebia a denúncia. Para
ele, o crime de afastamento de licitação teria natureza formal, sem necessidade, portanto, da exigência de
dolo  específico.  (1).  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: Pena
– detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.” Inq 3753/DF, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em
18.4.2017. (INQ-3753) 
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DIREITO PENAL. PERDÃO JUDICIAL. Colaboração premiada e requisitos para concessão de
perdão judicial (2).  Em conclusão de julgamento,  a Primeira Turma indeferiu a ordem em “habeas
corpus” no qual se discutia a necessidade de “espontaneidade” ou unicamente de “voluntariedade” na
colaboração premiada para a concessão de perdão judicial — v. Informativo 839. O Colegiado afirmou
que, segundo o art. 13 da Lei 9.807/1999, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o
perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado primário que cooperar efetiva e
voluntariamente com a investigação e o processo criminal. Porém, dessa colaboração deve resultar: a) a
identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; b) a localização da vítima, com
integridade física preservada; c) a recuperação total ou parcial do produto do crime. Consignou que os
vocábulos “voluntariedade” e “espontaneidade” foram utilizados pelo tribunal “a quo” sem distinção de
sentido. Ressaltou a necessidade de a colaboração do réu, para efeito de concessão do perdão judicial,
decorrer de livre vontade, desprovida de qualquer tipo de constrangimento. Verificou a sinonímia entre
os  termos  em  definições  de  dicionário  da  língua  portuguesa.  De  acordo  com  a  obra  consultada,
“voluntário” seria “aquilo que não é forçado, que só depende da vontade; espontâneo”. Salientou que, ao
afastar  a  aplicabilidade  do  benefício,  o  tribunal  de  origem  considerou  ausente  a  efetividade  da
colaboração  como meio  para  obter  provas.  As  investigações  policiais,  em momento  anterior  ao  da
celebração do acordo, revelaram os elementos probatórios acerca do esquema criminoso integrado pela
paciente,  especializado  em  enviar  pessoas  ilegalmente  para  o  exterior.  Por  fim,  sustentou  que  o
julgamento impugnado levou em conta, na dosagem da diminuição da pena, o alcance da colaboração
prestada. HC 129877/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18.4.2017. (HC-129877) 

DIREITO  PENAL.  PENA.  Cumprimento  de  pena  em  regime  semiaberto  ou  aberto  e
estabelecimento prisional adequado. A Segunda Turma julgou improcedente reclamação ajuizada para
garantir a observância, pela instância de origem, da Súmula Vinculante 56 (1). O reclamante cumpre
pena em regime semiaberto.  Em razão de  não estar  recolhido em colônia  penal,  pleiteou lhe fosse
concedida prisão domiciliar ou antecipação do regime aberto, o que foi negado. O Colegiado ressaltou o
direito de o apenado cumprir a reprimenda em estabelecimento adequado ao regime imposto. Ponderou
que a concessão de prisão domiciliar ou regime aberto é inviável, diante do regramento previsto na Lei
de  Execução  Penal.  Informou  que  o  reclamante  cumpre  pena  em  ala  de  penitenciária  destinada
exclusivamente a internos do regime semiaberto e que todos os benefícios inerentes ao regime lhe são
assegurados. A Turma deliberou no sentido de serem aceitáveis estabelecimentos não qualificados como
colônia agrícola ou industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado
(regime aberto). Entretanto, não é permitido o alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e
aberto com presos do regime fechado. (1) Súmula Vinculante 56: “A falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza  a  manutenção  do condenado em regime  prisional  mais  gravoso,  devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Rcl 25123/SC, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgamento em 18.4.2017. (Rcl-25123) 

DIREITO PENAL. PENA. Remição da pena e jornada de trabalho inferior a seis horas. A Segunda
Turma deu provimento  a  recurso ordinário  em “habeas  corpus”  e  concedeu a  ordem para  que  seja
considerado, para fins de remição da pena, o total de horas trabalhadas em jornada diária inferior a seis
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horas. O Colegiado anotou que o condenado cumpria jornada de quatro horas diárias de trabalho por
determinação da administração do presídio. Ponderou que, nos termos da Lei de Execução Penal (LEP)
(1 e 2),  a jornada diária não deve ser inferior  a  seis  nem superior  a  oito  horas.  Afirmou que,  para
computar os dias de remição, a administração penitenciária somou as horas trabalhadas e as dividiu por
seis. A Turma concluiu que, ao fazer a conversão matemática do cálculo da remição, a administração
penitenciária agiu dentro dos limites previstos na LEP. Asseverou que o condenado não poderia ser
apenado por um limite de horas imposto pelo próprio estabelecimento penitenciário na execução de sua
pena. Por fim, deliberou que a obrigatoriedade do cômputo de tempo de trabalho deve ser aplicada às
hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração, cumpra jornada inferior ao mínimo
de seis horas, ou seja, em que a jornada de trabalho não derive de ato voluntário nem de indisciplina ou
insubmissão do preso. (1) LEP/1984: “Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis)
nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.” (2) LEP/1984: “Art. 126. O
condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,  por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no “caput” será feita à
razão de: (...) II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.” RHC 136509/MG, rel. Min. Dias
Toffoli, julgamento em 4.4.2017. (RHC-136509) 

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM
FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS
E  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  DO  ART.  44  DO  CÓDIGO  PENAL.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM
CONCEDIDA. I. No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que
o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv)
não integre organização criminosa. II. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de
mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa.  Precedentes. III.  Ao preencher
todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da
causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve
ser  devidamente  fundamentado.  Dessa  forma,  não  havendo  fundamentação  idônea  que  justifique  a
aplicação da causa de diminuição do art.  33,  § 4º,  da Lei  de Drogas  em patamar inferior  à  fração
máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. lV. A pena privativa de liberdade pode
ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i)
não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o
réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição
seja  suficiente.  Inteligência  do  art.  44  do  Código  Penal.  (STF;  HC  136.736;  Rel.  Des.  Ricardo
Lewandowski; DJE 08/05/2017) 

DIREITO  PENAL.  AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  FURTO
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QUALIFICADO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA Nº 279/STF. PERPETUATIO JURISDICIONIS.1. A parte recorrente se limita a
postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do
material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a
hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido
está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que,  “definida,  pela
imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal,
em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência
superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio
da perpetuatio jurisdicionis” (HC 112.574, Relª Minª Rosa Weber). Precedente. 3. Agravo interno a que
se  nega  provimento.  (STF;  RE-AgR  1.002.034;  Primeira  Turma;  Rel.  Des.  Roberto  Barroso;  DJE
04/05/2017) 

HABEAS  CORPUS  ORIGINÁRIO.  DESCAMINHO.  VALOR  DO  TRIBUTO  INFERIOR  A
VINTE MIL REAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.1. Em
matéria  de  aplicação  do  princípio  da  insignificância  às  condutas,  em  tese,  caracterizadoras  de
descaminho (art. 334, caput, segunda parte do Código Penal), o fundamento que orienta a avaliação da
tipicidade é aquele objetivamente estipulado como parâmetro para a atuação do Estado em matéria de
execução fiscal:  o valor  do tributo devido.  2.  A atualização, por meio de Portaria do Ministério da
Fazenda, do valor a ser considerado nas execuções fiscais repercute, portanto, na análise da tipicidade de
condutas  que  envolvem a  importação  irregular  de  mercadorias.  3.  Eventual  desconforto  com a  via
utilizada pelo Estado-Administração para regular a sua atuação fiscal não é razão para a exacerbação do
poder punitivo. 4. Habeas corpus deferido para restabelecer a decisão de primeiro grau que não recebeu
a  denúncia.  (STF;  HC 127173;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio;  Julg.  21/03/2017;  DJE
02/05/2017; Pág. 113) 

 DICA DE 
LEITURA
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JULGADOS DO

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.  TENTATIVAS  DE  HOMICÍDIO.  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTOS
PÚBLICOS.  EXTORSÃO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
GRAVIDADE  CONCRETA.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  CONDIÇÕES  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da
segregação  cautelar  está  condicionada  à  observância,  em  decisão  devidamente  fundamentada,  aos
requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração
do que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que
a impôs fez referência ao fato de o recorrente integrar organização criminosa voltada para a prática de
crimes graves, dentre eles extorsão e tentativas de homicídio. Assim, a prisão se faz necessária para
garantir  a  ordem  pública,  evitando  o  prosseguimento  das  atividades  criminosas  desenvolvidas.  3.
Conforme magistério jurisprudencial do pretório Excelso "a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva." (STF, primeira turma,
HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, dje 20/2/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando
que as  providências  menos gravosas  seriam insuficientes  para  acautelar  a  ordem pública  e  evitar  a
prática de novos crimes. 6. Recurso ordinário desprovido.  (STJ; RHC 82.271; Proc. 2017/0060766-2;
RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 08/05/2017)

PROCESSUAL  PENAL  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  OPERAÇÃO
CALICUTE.  CORRUPÇÃO  PASSIVA.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  LAVAGEM  DE
ATIVOS.  ANDAMENTO  PROCESSUAL  DE  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  DENÚNCIA,
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DOCUMENTOS  E  DECISÕES  JUNTADAS  EM  DESORDEM  E  EM  EXÍGUO  LAPSO
TEMPORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIGILO DOS AUTOS. CONTEÚDO DAS
PEÇAS NÃO IMPUGNADO. PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS
DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.  SERÔDIA  PARA  O  OFERECIMENTO  DE  DENÚNCIA.
RECEBIMENTO  DA  INCOATIVA.  TESE  SUPERADA.  PARTICIPAÇÃO  DE  EMPRESA
CONSTANTE DO DECRETO PRISIONAL E DA DENÚNCIA. FATOS NÃO ELENCADOS NA
PRIMEVA  PEÇA  ACUSATÓRIA.  DELONGA  MINISTERIAL  OU  ARQUIVAMENTO
IMPLÍCITO.  INEXISTÊNCIA.  EXCESSO  DE  PRAZO  NA PRISÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
APRESENTAÇÃO  DE  PEÇA  INAUGURAL  COM  A  DESCRIÇÃO  DAS  IMPUTAÇÕES
DELITIVAS.  PARQUET  NA  CONDIÇÃO  DE  DOMINUS  LITIS.  POSSIBILIDADE  DE
ADITAMENTO  OU  OFERECIMENTO  DE  OUTRA  EXORDIAL  ACUSATÓRIA.  PRISÃO
PREVENTIVA.  MODUS  OPERANDI  DELITIVO.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.
ELEMENTOS  CONCRETOS  A  JUSTIFICAR  A  CONSTRIÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.  OCORRÊNCIA.  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DO  ERGÁSTULO.  NÃO
APLICAÇÃO  NA  HIPÓTESE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  NÃO  INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de exíguos lapsos de data e hora no andamento processual
de primeira instância,  bem como questões sobre a ordem da juntada documental,  não importam em
desídia judicial, especialmente em virtude do sigilo documental requestado em preambular pelo parquet,
sendo  certificado  nos  autos  pela  serventia,  inclusive,  data  e  hora  da  apresentação  das  peças  e  dos
documentos pertinentes. 2. Evidencia-se que inexistiu a demonstração de qualquer prejuízo concreto
suportado pelo increpado, inerente ao conteúdo das peças processuais, apenas arrostando-se a sua ordem
de juntada e lapsos temporais, com conjecturas e ilações sobre o proceder judicial. 3. Não se logrando
êxito  na  comprovação  do alegado  prejuízo,  tendo  somente  sido  suscitada  genericamente  a  matéria,
mostra-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief. 4. O recebimento da denúncia obsta a análise de serôdia para o oferecimento da
peça ministerial, por evidente superação do objeto. 5. A participação da empresa carioca engenharia na
organização criminosa não restou unicamente elencada no Decreto segregatório, como assevera a defesa,
mas  também constou da  exordial  acusatória,  que  a  elencou no "núcleo  econômico"  da  organização
delitiva, pontuando que as condutas a ela relativas seriam objeto de investigação e eventual propositura
de ações penais oportunamente. 6. Não há falar em serôdia ministerial ou mesmo arquivamento implícito
quanto aos fatos não elencados na incoativa primeva, nem mesmo a ocorrência de excesso prazo na
manutenção  da  atual  prisão,  visto  que  apresentada  a  denúncia  com  as  descrições  das  imputações
delitivas,  ainda que alguns  fatos  não sejam pela  peça albergados.  7.  Na condição de  dominus litis,
o parquet pode inclusive aditar a presente denúncia, em vez de aguardar o robustecer das investigações
para ofertar outra exordial acusatória. 8. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada com
espeque  em dados  concretos  dos  autos,  conforme  recomenda  a  jurisprudência  desta  corte,  estando
o decisum proferido na origem fundamentado na participação em audaz e intrépido esquema criminoso,
desencadeado  no âmago  do governo  do  Rio  de  Janeiro,  com movimentação  de  vultosa  quantia  de
dinheiro supostamente obtida do erário e em escusas transações com empreiteiras. Alcançando o patamar
de R$ 176.760.253,00 (cento e setenta e seis milhões, setecentos e sessenta mil e duzentos e cinquenta e
três reais), apenas entre os anos de 2008 a 2013., dispondo de uma deletéria renitência criminosa, a
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evidenciar,  portanto,  risco  para  a  ordem pública.  9.  A conjecturada  participação  do  recorrente  em
complexa  organização  delitiva,  enquanto  "líder  do  esquema  criminoso  ",  solicitando  e  recebendo,
inclusive através de terceiros. Por vezes em dinheiro, outras por doações de campanha ou faturas de
supostos serviços de sua empresa. As vantagens indevidas das práticas de corrupção, dispondo de seu
mandato  eletivo  de  governador  do  estado  do  Rio  de  Janeiro  para  a  consecução  do  intento,
responsabilizando-se por  comandar  os  demais  membros  da organização,  designando suas  funções  e
determinando  a  distribuição  do  arrecadado,  e  por  atribuir  aspecto  de  "legalidade"  para  os  recursos
obtidos, agrega substrato concreto para a medida excepcional de coarctação da liberdade, evidenciando-
se, cautelarmente, receio para a segurança social. 10. Ao se entender pela necessidade da prisão, ultima
ratio, vez que evidenciada a imprescindibilidade da constrição na hipótese, por consectário lógico apura-
se a inadequação das demais medidas, prévias ao encarceramento, em vista da ineficiência para o devido
resguardo  da  ordem  pública.  11.  Recurso  ordinário  desprovido. (STJ;  RHC  80.443;  Proc.
2017/0015238-7; RJ; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 08/05/2017) 

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
MAJORADO.  AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  SUPERADA.
PRISÃO  PREVENTIVA.  GRAVIDADE  CONCRETA  DA  CONDUTA  DELITUOSA.
NECESSIDADE  DE  GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
NÃO  EVIDENCIADO.  MEDIDAS  ALTERNATIVAS  À  PRISÃO.  INAPLICABILIDADE.
RECURSO  DESPROVIDO.  1.  A conversão  do  flagrante  em  prisão  preventiva  torna  superada  a
alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia. 2. Havendo prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do código de processo
penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei penal. 3. O Superior Tribunal de justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é
decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com
que  o  crime  fora  praticado,  como ocorreu  nos  presentes  autos,  em que  o  recorrente  supostamente
cometeu o delito mediante simulação de emprego de arma de fogo com o fito de ameaçar e intimidar a
vítima para subtrair-lhe um celular. 4. É "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC
315.151/RS,  Rel.  Ministro Jorge mussi,  quinta  turma,  julgado em 28/4/2015,  dje de 25/5/2015;  HC
323.026/SP,  Rel.  Ministra  Maria  thereza  de  Assis  moura,  sexta  turma,  julgado  em  1º/9/2015,  dje
17/9/2015).  5.  Recurso  ordinário  em  habeas  corpus desprovido.  (STJ;  RHC  79.334;  Proc.
2016/0320995-7; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 08/05/2017) 

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  ALEGAÇÃO  DE
ILEGALIDADE  NA  PRISÃO  POR  AUSÊNCIA  DA  AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA.
DECRETAÇÃO  DA  PREVENTIVA.  PEDIDO  DE  REVOGAÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.  AGRESSIVIDADE  E  PERICULOSIDADE.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  CONTINUIDADE  DA  AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO  E

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



JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 18/4/2017. 1. Quanto à não realização da audiência de
custódia, verifica-se dos autos esta não ter ocorrido pela ausência de regulamentação de tal procedimento
nas comarcas do interior. Por outro lado, já houve o Decreto da prisão preventiva na hipótese dos autos.
2. Estão presentes os fundamentos concretos para a prisão preventiva, tanto em relação à garantia da
ordem pública quanto à conveniência da instrução criminal. Satisfeitos por completo os pressupostos
cautelares, tendo o Julgador feito menção à forma violenta por meio da qual o delito foi cometido, sem a
menor possibilidade de defesa da vítima, além do motivo da agressão, desproporcional, uma vez que os
disparos foram efetuados contra a vítima pelo simples pedido para baixar o volume do som do carro em
que  estavam  os  acusados.  3.  Recurso  em  habeas  corpus improvido.  (STJ;  RHC  78.843;  Proc.
2016/0311431-4; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 08/05/2017) 

 JULGADOS DO TJCE 

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO
POR  ERRO  DE  TIPO  -  IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE SE CONDUZIR A PENA NA SEGUNDA FASE
ABAIXO DO SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO
REGIME  INICIAL DE  CUMPRIMENTO  DA  PENA.  SÚMULA  Nº  440  STJ.  SENTENÇA
REFORMADA.  APELAÇÃO  CONHECIDA E  PARCIALMENTE  PROVIDA.  1.  Recurso  de
Apelação no qual se pleiteia a absolvição, sob o fundamento de que não existe prova suficiente para a
condenação. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente
comprovada, conforme se depreende da prova testemunhal. Da mesma forma, a autoria também restou
devidamente  demonstrada,  em  consonância  com  as  declarações  da  vítima  e  os  depoimentos  das
testemunhas. 3. Não é razoável absolver o apelante por falta de provas, já que estas existem e lastrearam
o convencimento do juízo de 1º grau. 4. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida a
patamar  inferior  ao  mínimo  legal,  em  observância  ao  enunciado  nº  231  da  Súmula  do  STJ.  5.
Reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do apelante, a quem foi imposta
reprimenda definitiva de 6 anos de reclusão, cabível a imposição do regime semiaberto para iniciar o
cumprimento da sanção corporal,  à luz do art.  33,  §§ 2º  e 3º,  do CP. 6.  Apelação CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA, apenas para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da
pena. (TJCE; APL 0133345-42.2008.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato
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Silva Santos; DJCE 05/05/2017; Pág. 156) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS.  CERCEAMENTO  DO
DIREITO  DE  DEFESA.  DISCRICIONARIEDADE  DO  MAGISTRADO  NA ANÁLISE  DAS
PROVAS.  PRELIMINAR  AFASTADA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. O MAGISTRADO POSSUI
DISCRICIONARIEDADE  NA  ANÁLISE  DAS  PROVAS,  PODENDO  INDEFERIR  A  SUA
PRODUÇÃO  DESDE  QUE  FUNDAMENTE. IN  CASU, O  MAGISTRADO  INDEFERIU  A
OUVIDA DO MENOR J. C. L. L., por entender ser absolutamente irrelevante e inútil a oitiva de uma
criança de apenas 4 (quatro) anos de idade e filho do acusado. Em que pese os argumentos da defesa,
não  restou  demonstrado  que  a  oitiva  do  filho  do  acusado,  menor  impúbere,  poderia  influenciar  no
julgamento do processo. Não comprovado o prejuízo para a defesa, a preliminar afastada. No que tange
ao mérito do recurso, verifica-se que a materialidade do crime de tráfico restou comprovada pelo auto de
apresentação e  apreensão e  laudo de constatação das  substâncias  entorpecentes  (cocaína).  A autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal. Conforme posicionamento jurisprudencial,  é plenamente
cabível o depoimento de policiais como meio de prova no âmbito processual penal, sobretudo quando
em harmonia com os demais elementos de prova. Para se configurar o delito de tráfico de drogas, não é
necessário que haja prova literal da venda do produto, bastando, para tanto, que a conduta do agente se
adeque a qualquer dos comportamentos descritos no dispositivo legal; no caso, o acusado foi flagrado na
conduta "ter em depósito". Os depoimentos dos policiais são válidos para comprovar a autoria do delito,
não havendo qualquer razão para descrédito de tais depoimentos pela sua simples condição funcional,
máxime quando a defesa nada faz para invalidá-los e quando confirmados em juízo, sob o crivo do
contraditório e não destoam das demais provas carreadas ao processo. O fundamento da culpabilidade é
inerente ao tipo penal, não podendo ser utilizado par exasperar a pena-base. A conduta social apresenta
fundamentação genérica, razão pela qual deve ser excluída. Quanto ao antecedentes criminais, verifica-
se  que  o  acusado  possui  duas  condenações  criminais  com  trânsito  em  julgado,  sendo  possível  a
utilização de uma condenação transitada em julgado para exasperar a pena-base em razão dos maus
antecedentes, e utilizar outra condenação, também, transitada em julgado para agravar a pena em razão
da  reincidência.  Pena  redimensionada  para7  (sete)  anos  de  reclusão  e  700  (setecentos)  dias-multa,
Recurso  de  Apelação  conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJCE;  APL 0065111-14.2016.8.06.0167;
Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 05/05/2017; Pág. 153)

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIME.  INSURGÊNCIA  QUANTO  A
DOSIMETRIA DA PENA. DESNECESSIDADE DE REPAROS. SENTENÇA QUE ATENDEU,
CONGRUENTEMENTE, A TODAS AS REGRAS DO SISTEMA TRIFÁSICO, CONTIDAS NO
ART. 68, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
zênite  deste  recurso,  diz  respeito  unicamente  a  dosimetria  da  pena,  requerendo,  pois,  o  seu
redimensionamento, de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias reclusão, em regime inicialmente
fechado, e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do
fato,  para  7 (sete)  anos  e  9 (nove)  meses  de reclusão,  em regime fechado.  2.  De logo,  tenho pela
improsperidade  das  razões  recursais,  isto  porque,  analisando  a  dosimetria  realizada  pelo  MM Juiz,
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percebi que na 1ª fase - das circunstâncias judiciais, o douto julgador fez incidir negativamente 02 (duas)
circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), já tendo utilizado para o cômputo da pena-base a
objetividade que o caso requer, ou seja, tomando por certo a aplicação do ponto médio (subtração da
pena máxima in abstrato com a pena mínima acrescida da razão proporcional de 1/8 - um oitavo), para
se  chegar  no  ideal  proporcional,  que  no  caso,  seria  o  acréscimo  de  9  (nove)  meses  para  cada
circunstância negativa encontrada, razão pela qual a pena-base deveria ter sido no quantum de 5 (cinco)
anos  e  6  (seis)  meses.  3.  Perpassado  isto,  adentro,  agora,  na  2ª  fase  da  dosimetria  da  pena  -  das
agravantes e atenuantes, e percebo que o MM. Juiz agiu com acerto e aprumo ao se utilizar de um
procedimento em execução penal - já transitado em julgado (proc. 0160833-64.2011.8.06.0001) para
considerar como circunstância judicial negativa - antecedentes criminais, cuja previsão legal está no art.
59,  do  Código  Penal  Brasileiro,  e  o  outro  (proc.  2000227-67.2007.8.06.001)  como  agravante  de
reincidência - 2ª fase da dosimetria, exasperando, assim a pena-base encontrada de 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses, para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e multa. Portanto, tenho, também, que o
cômputo da pena do recorrente na 2ª fase da dosimetria está assente com entendimento da jurisprudência
nacional. Neste sentido é o iterativo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por derradeiro,
com relação a 3ª fase da dosimetria, tenho que o MM Juiz apenas procedeu com a causa de aumento
referente ao tipo penal do art. 157, § 2º, inciso II (uso de arma de fogo), acrescendo, assim, a pena na
proporção de 1/3 (um terço) em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias, o que totaliza 8 (oito) anos,
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias. 5. Sendo assim, para o caso, correta está a dosimetria da pena procedida
pelo juízo da 10ª Vara Criminal, não havendo, portanto, repiso, a necessidade de reparos. 6. Recurso
conhecido e DESPROVIDO. (TJCE; APL 0058426-38.2015.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel.
Des. Antônio Padua Silva; DJCE 05/05/2017; Pág. 152)

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
COMBINAÇÃO  DE  LEIS.  CRIME  PRATICADO  SOB  A  ÉGIDE  DA  LEI  Nº  6.368/76.
APLICAÇÃO DA LEI NOVA NA ÍNTEGRA POR SER MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE.
ACERVO PROBATÓRIO CONDUZ À CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. ASSOCIAÇÃO
EVENTUAL PARA O TRÁFICO. ART. 18, INC. III, DA LEI Nº 6.368/76. ABOLITIO CRIMINIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A
PRESCRIÇÃO  PUNITIVA.  1.  O  Pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE  nº
600.817, em 07/11/2013, por maioria de votos, com repercussão geral reconhecida, entendeu não ser
possível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 combinada com as
penas previstas na Lei nº 6.368/73, para crimes durante a sua vigência. 2. Aplica-se a Lei mais benéfica
ao réu, em observância aos termos constitucionais e a previsão do Código Penal brasileiro. Todavia, a
incidência das suas disposições, deve ser na íntegra. 3. Não há que se falar em inexistência de prova ou
dúvida que recomende a absolvição do réu, vez que os elementos contidos nos autos, corroborados pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas, além da apreensão do material entorpecente, dão segurança ao
juízo para a condenação do acusado. 4. Com o advento da Lei nº 11.343/06, a causa de aumento pela
denominada "associação eventual" para o tráfico, prevista no art. 18, inc. III, da Lei nº 6.368/76, deixou
de ser conduta incriminadora, vez que o novo diploma legal não mais previu a associação eventual de
agentes  como  majorante.  5.  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  Reconhecida,  de  ofício,  a
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extinção da punibilidade dos réus pela prescrição. (TJCE; APL 0021435-31.2000.8.06.0117; Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 05/05/2017; Pág. 158)

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO  CABIMENTO.  IMPORTÂNCIA  DA  PALAVRA  DA
VÍTIMA EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME
COMPROVADAS.  PLEITO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DA  CONDUTA  PARA  A
CONTRAVENÇÃO  PENAL DO  ART.  65  DA  LCP -  IMPOSSIBILIDADE.  CONDUTA DE
CUNHO  SEXUAL,  ALTAMENTE  REPROVÁVEL  E  GRAVE.  ESTUPRO  CONSUMADO.
APELAÇÃO  CONHECIDA E  NÃO  PROVIDA.  1.  Recurso  de  Apelação  no  qual  se  pleiteia  a
absolvição do réu pela prática do crime intitulado no art. 213 do Código Penal, sob o fundamento de que
não existem provas suficientes para a condenação. 2. A materialidade delitiva e autoria encontram-se
devidamente comprovadas, conforme se depreende dos depoimentos constantes nos autos e declaração
da vítima. 3. No caso, restou demonstrado que o acusado utilizou-se de modus operandi violento, haja
vista que o mesmo invadiu a casa da vítima, durante a madrugada, arrombando portas e janelas, além de
agir de forma sorrateira para satisfazer sua lascívia. 4. A conduta do acriminado adequa-se ao artigo 213
do CP, por ser mais abrangente e visar o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual da
vítima. A contravenção do artigo 65 da Lei nº 3.688/41 não tem este liame sexual, que se encontra no ato
praticado pelo réu. Assim, não há de se falar em desclassificação do delito de estupro para a referida
contravenção penal, tendo em vista que sua ação fora libidinosa, não uma simples inconveniência. 5.
Apelação criminal conhecida e não provida. (TJCE; APL 0022197-85.2013.8.06.0151; Terceira Câmara
Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 05/05/2017; Pág. 156) 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE
MORTE.  ART.  129,  §  3º  C/C  ART.  65,  II,  "A"  E  "H,.  INCONTORVERSAS  AUTORIA E
MATERIALIDADE  DELITIVA.  DECOTE  DA  QUALIFICADORA  DO  MOTIVO  FUTIL.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Demonstradas a
materialidade e autoria do acusado na agressão que resultou na morte da vítima, a condenação é mesmo
de rigor nos moldes em que proferida no Juízo de piso; 2. Inviável a aplicação do § 4º, do art. 129, do
CPB, quando não demonstrado que as lesões foram recíprocas, ou que o acusado tenha cometido o crime
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou agido sob o domínio de violenta emoção,
logo após injusta  provocação da vítima;  3.  Ainda que existam relatos  de desavença entre  os  atores
processuais, é exigível que haja proporcionalidade na resposta que visa repelir a alegada "agressão"; 4. A
confissão qualificada, não caracteriza a atenuante genérica prevista no art. 65, inc. III, "d", do Estatuto
Repressivo,  uma vez  que  o  acusado  apesar  de  reconhecer  sua  participação no fato  típico,  tem por
finalidade  exercer  a  sua  autodefesa  e  não  contribuir  para  a  verdade real;  5.  Recurso improvido;  6.
Sentença  mantida.  (TJCE;  APL 0000495-90.2008.8.06.0173;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 05/05/2017; Pág. 159) 
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ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

Decreto de 12 de abril de 2017 – Indulto de Dia das Mães
Concede  indulto  especial  e  comutação  de  penas  às  mulheres  presas  que
menciona,  por  ocasião  do  Dia  das  Mães,  e  dá  outras  providências.  
Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/dsn/Dsn14454.htm

Lei  13.440,  de  8  de  maio  de  2017  –  Pena  de  perda  de  bens  e  valores  usados  na  prática  de
exploração sexual de crianças e adolescentes
Altera o art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13440.htm

Lei 13.441, de 8 de maio de 2017 - Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes
contra a Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente 
Altera a Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever a
infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de
criança e de adolescente. 
Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
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