
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 29 de maio de 2017 – Nº 008

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 008/2017, com notícias locais e nacionais que reputamos
de relevância para a atuação criminal e conhecimento do Ministério Público.
Aos que desejarem apresentar sugestões de temas ou material para publicação, basta
enviá-las para o e-mail institucional do CAOCRIM (caocrim@mpce.mp.br) ou via grupo do
CAOCRIM no Telegram. 
Nesta edição, nossos agradecimentos ao Dr. André Tabosa pelas contribuições.
Boa leitura!

EQUIPE CAOCRIM.

EVENTOS 
CHAMADA DE ARTIGOS

I Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri

De 22 de maio a 28 de junho estarão abertas as inscrições para o I Encontro Nacional do
Ministério  Público  do Tribunal  do Júri.  A finalidade  do evento  é  debater  temas relevantes  sobre  o
Tribunal Popular, estimular a produção de teses jurídicas e propiciar o aperfeiçoamento profissional. O
encontro ocorrerá nos dias 29 e 30 de junho, no auditório do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), em Brasília/DF, e será realizado pela Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público
(UNCMP). O evento é destinado exclusivamente a membros do Ministério  Publico da União e dos
Estados. A partir do dia 22 de maio, o formulário de inscrição estará disponível no site do CNMP. O
Ministério  Público  apresenta  um papel  importante  na  persecução  penal,  com destaque especial  nos
crimes dolosos contra a vida.  Por sua vez,  o Tribunal do Júri representa uma espécie de vitrine do
membro ministerial. 

Informações adicionais sobre o encontro podem ser obtidas pelo telefone (61) 3315-9569 ou
pelo e-mail uncmp@cnmp.mp.br
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Seminário Internacional sobre Soluções Alternativas no Processo Penal

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) promove, nos dias 19 e 20 de junho,
em Brasília, o seminário internacional “Soluções Alternativas no Processo Penal”. O objetivo do evento
é  fomentar,  a  partir  dos  resultados  alcançados  em diversos  países,  o  debate  em torno das  soluções
alternativas no processo penal no Brasil, com o objetivo de subsidiar, à luz das garantias constitucionais,
atuação mais eficaz dos atores do sistema de justiça criminal na prevenção e repressão à corrupção e ao
crime organizado.

Inscrições,  programação  e  mais  informações:  http://www.cnmp.mp.br/portal/seminario-
internacional 

NOTÍCIAS

2ª Turma do STF: causa de aumento da pena a ascendentes da vítima
pode ser aplicada a bisavô: https://goo.gl/DBqtkA 

Concedido  HC  por  excesso  de  prazo  para  a  realização  do  Júri 
https://goo.gl/HBUPdv  

Supremo afasta  exigências  para confiscar bens  de  condenado  por
tráfico - https://goo.gl/Ofko8n 

STF vai  decidir se  Justiça  brasileira  pode julgar atos  de  guerra  de  outro  país  cometidos  em
território nacional - https://goo.gl/6wcMTo
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Ministério Público pode solicitar dados ao Coaf sem autorização judicial - https://goo.gl/SnHUiU 

Sexta Turma não reconhece direito à fuga de réu foragido que contesta ordem de prisão - 
https://goo.gl/0wlzR2   

A segurança no trânsito e a jurisprudência do STJ - https://goo.gl/3GVtXt 

Cármen Lúcia defende uso das técnicas de Justiça Restaurativa em casos de violência doméstica - 
https://goo.gl/pHx4Nx 

Para promotor, indivíduo precisa ter ciência de que seu DNA pode ser utilizado como prova - 
https://goo.gl/EegbC0 

5ª Turma do STJ decide que "mula" do tráfico não integra organização criminosa - 
https://goo.gl/RV9e3H 

Ativista em defesa de vítimas de estupro apoia uso de DNA na investigação e emociona 
participantes - https://goo.gl/IOxGVJ 

Quadro Saiba Mais aborda crimes de colarinho branco - https://goo.gl/H49065 

Município de Fortaleza deve indenizar em R$ 248 mil família de homem morto por bala perdida
https://goo.gl/GL3EBx 

TJCE e Prefeitura inauguram sala para escuta humanizada de crianças vítimas de abuso sexual
https://goo.gl/ja0h1a   

Acusado de matar delegado da Polícia Civil em Fortaleza é condenado a 27 anos de prisão - 
https://goo.gl/OTe7lX 

Comerciante agredido por policial deve receber R$ 6 mil de indenização
https://goo.gl/MKOW8C   

Comarca de Itaitinga realizará audiências de custódia toda segunda e quinta-feira 
https://goo.gl/ufSsbz   

Incabível HC impetrado em favor de pessoas não identificadas - https://goo.gl/AqkUBT   

Revisão de tese esclarece que ação em crimes de lesão corporal contra mulher é incondicionada 
https://goo.gl/IWG6EP 
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Defesa deve ser ouvida antes da decretação de prisão em audiência - https://goo.gl/UPcioH   

Vítima de agressão policial deve ser indenizada em R$ 10 mil - https://goo.gl/U1yCxk 

Cadastro Nacional de Violência Doméstica é debatido durante reunião da Enasp no Ceará - 
https://goo.gl/C9ukup 

Acusada de participar de latrocínio contra policial rodoviário é condenada a 22 anos de reclusão
- https://goo.gl/ocn0St   

Mais oito réus acusados de participar da Chacina da Messejana serão levados a júri popular - 
https://goo.gl/kq7is0   

DIRETO DO STF

Lavagem de dinheiro, prescrição e crime permanente - A Primeira Turma iniciou julgamento de ação
penal  em que  se  imputa  a  prática  do  delito  de  lavagem de  dinheiro  a  parlamentar.  Na  denúncia,
considerando  o  que  pende  de  exame  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  os  fatos  delituosos  foram
organizados  em  cinco  grupos  fático-delitivos.  O  primeiro  refere-se  à  ocorrência  de  ocultação  e
dissimulação da origem,  natureza  e  propriedade de recursos  ilícitos  entre  1993 e  2002,  em contas-
correntes localizadas na Suíça. O segundo também diz respeito à ocultação e dissimulação da origem,
natureza e propriedade de recursos ilícitos, porém no período de 1997 a 2001, em contas na Inglaterra. O
terceiro fato delituoso reporta-se à conduta do acusado, na qualidade de diretor de empresa registrada
nas Ilhas Virgens Britânicas, de orientar e comandar a conversão de ativos ilícitos em ADRs (“American
Depositary Receipts”) de outra pessoa jurídica, com o fim de dissimular a sua utilização. O quarto fato
delituoso relaciona-se à ocorrência de imputações de ocultação e dissimulação da origem de recursos
ilícitos, bem como da movimentação e transferência desses valores, a fim de ocultar e dissimular sua
utilização,  entre  1997 e  2006,  por  meio  de  doze  contas-correntes  na  Ilha  de  Jersey.  O quinto  fato
delituoso diz respeito à conduta do acusado, na qualidade de representante e beneficiário de pessoa
jurídica registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, de converter ativos ilícitos em debêntures conversíveis
em  ações,  com  o  fim  de  dissimular  a  sua  utilização,  no  período  de  29.7.1997  e  30.7.1998.
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Preliminarmente,  a  defesa  requereu  o  desentranhamento  do  "Parecer  Técnico"  que  acompanhava  a
denúncia e a conversão do feito em diligência para realização de perícia oficial pelo Instituto Nacional
de Criminalística, sob a alegação de que referido parecer técnico não se presta como prova válida, a
substituir o exame de corpo de delito a que se refere o art. 159 do Código de Processo Penal, o qual deve
ser elaborado por perito oficial. O Colegiado, por maioria, rejeitou a preliminar arguida. Ressaltou que o
referido parecer, embora se autoqualifique “técnico”, não ostenta a característica de prova pericial. Trata-
se apenas de descrição e compilação dos documentos acostados nos outros 140 volumes apensos aos
autos principais. A materialidade delitiva está provada pelos documentos contidos nos autos, e não pela
descrição e  compilação no parecer.  Salientou não haver  qualquer  opinião técnica especializada nele
contida capaz de influir na compreensão sobre a existência, ou não, da atividade criminosa. Vencido,
nesse ponto, o ministro Marco Aurélio, que admitia a preliminar. Para ele, o laudo técnico elaborado por
perito oficial é indispensável para a instrução do processo, por se tratar de um crime que deixa vestígios.
No mérito, o ministro Edson Fachin (relator) acolheu a manifestação da defesa quanto à ocorrência da
prescrição no tocante ao primeiro, segundo, terceiro e quinto fatos delituosos constantes na denúncia.
Salientou o fato de o acusado ter mais de setenta anos, o que faz incidir a regra do art. 115 do Código
Penal (CP), que manda computar os prazos prescricionais pela metade. Assim, haja vista que a pena
máxima cominada aos delitos imputados é de dez anos de reclusão e que,  em 29.9.2011, quando o
Supremo Tribunal Federal recebeu parcialmente a denúncia, já haviam se passado mais de oito anos, a
punibilidade desse conjunto de fatos está extinta, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, II, do CP. O relator
entendeu não estar extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao quarto fato imputado ao acusado e
condenou-o pela prática das condutas descritas no art. 1°, V e § 1º, II, da Lei 9.613/1998. Pontuou que o
crime de lavagem de bens, direitos ou valores praticado na modalidade de ocultação tem natureza de
crime  permanente.  Afirmou  que  a  característica  básica  dos  delitos  permanentes,  portanto,  está  na
circunstância de que a execução desses crimes não se dá em momento definido e específico. A execução
dos crimes permanentes ocorre num alongar temporal. Quem oculta e mantém ocultada alguma coisa
permanece ocultando-a até que a coisa se torne conhecida. Destacou que o prazo prescricional referente
ao quarto fato delitivo imputado tem sua contagem iniciada, nos termos do art. 111, III, do CP, no dia 11
de maio de 2006, data em que o órgão acusador tomou conhecimento de documentação enviada ao
Brasil  pelas  autoridades  de  Jersey.  Ressaltou  que,  de  qualquer  forma,  mesmo  que  se  considerasse
instantânea, de efeitos permanentes, a ação de ocultar os bens, direitos e valores, o crime narrado no
quarto fato não estaria prescrito. Ainda que parte da doutrina entenda consumar-se o delito de lavagem
apenas  no momento  em que ocorre o encobrimento dos  valores,  compreendendo a permanência  do
escamoteamento mera consequência do ato inicial, reconhece-se que, se houver novas movimentações
financeiras  por  parte  do  agente,  estas  últimas  são  atos  subsequentes  de  uma  mesma  lavagem que
começou com o mascaramento inicial. O ministro Fachin asseverou que as provas dos autos permitem
perquirir  o  caminho  percorrido  desde  a  obtenção  criminosa  dos  recursos  financeiros.  Além  disso,
possibilitam verificar como as empresas relacionadas nos autos foram utilizadas para a constituição de
contas e fundos de investimento com a finalidade de ocultar e dissimular a procedência criminosa de
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valores e, ainda, com o fim de transformar os ativos ilícitos em aparentemente lícitos. Nesse contexto,
entendeu estar devidamente constatada a materialidade, bem como a autoria do réu, que, entre 1998 e
2006, de forma permanente, ocultou e dissimulou vultosos valores oriundos da perpetração do delito de
corrupção passiva. Para isso, utilizou-se de diversas contas bancárias e fundos de investimentos situados
na Ilha de Jersey, abertos em nome de empresas “offshores”, com o evidente objetivo de encobrir a
verdadeira  origem,  natureza  e  propriedade dos  referidos  aportes  financeiros.  Configura-se,  assim,  a
prática do crime de lavagem de dinheiro. Apontou que a conduta do acusado foi dolosa, por visar à
ocultação  e  dissimulação  da  origem criminosa  dos  valores  que  movimentou  e  manteve  ocultos  no
exterior até, pelo menos, o ano de 2006. Em seguida, o julgamento foi suspenso. AP 863/SP, rel. Min.
Edson Fachin, julgamento em 9.5.2017. (AP-863)

Autonomia federativa: crimes de responsabilidade e crimes comuns praticados por governador - É
vedado às unidades federativas instituir normas que condicionem a instauração de ação penal contra
governador por crime comum à previa autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de
Justiça  (STJ)  dispor,  fundamentadamente,  sobre a  aplicação de medidas  cautelares  penais,  inclusive
afastamento do cargo. Com base nesse entendimento, o Plenário, em conclusão e por maioria, julgou
procedente pedido formulado em ações diretas para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos das
Constituições dos Estados do Acre, de Mato Grosso e do Piauí. Os preceitos tratam da competência
privativa  da  assembleia  legislativa  local  para  processar  e  julgar  o  governador  nos  crimes  de
responsabilidade e cuidam do processo e julgamento de chefe do Executivo estadual em crimes comuns,
mediante admissão da acusação pelo voto de 2/3 da representação popular local — ver Informativo 793.
O Supremo Tribunal Federal (STF) alterou o entendimento a respeito da necessidade de autorização
prévia das assembleias legislativas para instauração de ação penal. Afirmou que a orientação anterior,
que privilegiava a autonomia dos Estados-membros e o princípio federativo, entrou em linha de tensão
com o princípio republicano, que prevê a responsabilização política dos governantes. Verificou que, ao
longo do tempo,  as  assembleias  legislativas  bloquearam a possiblidade  de instauração de  processos
contra  governadores.  Há  três  situações  que  legitimam  a  mutação  constitucional  e  a  superação  de
jurisprudência consolidada: a) mudança na percepção do direito; b) modificações na realidade fática; e c)
consequência prática negativa de determinada linha de entendimento. Para o Colegiado, as três hipóteses
estão presentes no caso concreto. Fora as situações expressamente previstas na Constituição Federal
(CF),  o  poder  constituinte  estadual  não  pode  alterar  a  competência  e  o  desempenho  das  funções
materialmente  típicas  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público.  A  definição  dos  crimes  de
responsabilidade  e  o  estabelecimento  das  respectivas  normas  de  processo  e  julgamento  são  da
competência legislativa privativa da União. Isso consta da Súmula Vinculante 46. Por fim, o afastamento
do governador não é automático no caso de abertura de ação penal. O simples recebimento de uma
denúncia,  ato  de  baixa  densidade  decisória,  não  pode  importar  em  afastamento  automático  do
governador. Esse afastamento somente pode ocorrer se o STJ entender que há elementos a justificá-lo. O
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governador  pode  ser  afastado,  mas  não  como decorrência  automática  do  recebimento  da  denúncia.
Vencido em parte o ministro Celso de Mello (relator), que julgou parcialmente procedentes os pedidos
nos  três  casos.  Pontuou  que  o  crime  de  responsabilidade,  por  sua  natureza  jurídica  político-
constitucional, tem caráter extrapenal, razão pela qual o Estado-membro pode legislar a respeito.  ADI
4764/AC, rel. Min. Celso de Mello, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 4.5.2017. 

Prisão preventiva, risco de reiteração delitiva e presunção de inocência -  A Segunda Turma, por
maioria,  concedeu  a  ordem  em  “habeas  corpus”  para  revogar  a  prisão  preventiva  do  paciente  e
determinar a sua substituição por medida cautelar diversa [Código de Processo Penal (CPP), art. 319], a
ser estabelecida pelo juízo de origem. Além disso, determinou a extensão da ordem concedida à prisão
decretada  em  outro  processo  em  que  o  paciente  também  é  réu  .  No  caso,  o  paciente  foi  preso
preventivamente em 3.8.2015 em razão de decisão do juízo de primeiro grau fundada na garantia da
ordem pública — em virtude do risco de reiteração delitiva — e da conveniência da instrução criminal.
Sobreveio, em 17.5.2016, sentença condenatória na qual o paciente foi condenado à pena de vinte anos e
dez  meses  de  reclusão  pelos  crimes  de  corrupção  passiva  e  lavagem de  dinheiro  em contexto  de
organização criminosa, vedado o direito de recorrer em liberdade. O Colegiado pontuou que a prisão
cautelar é a “ultima ratio”, e somente pode ser imposta se as outras medidas cautelares não se mostrarem
adequadas  ou  suficientes  para  a  contenção  do  “periculum  libertatis”  [CPP,  art.  282,  §  6º].  Os
pressupostos que autorizam uma medida cautelar devem estar presentes não apenas no momento de sua
imposição,  como  também  necessitam  se  prolongar  no  tempo,  para  legitimar  sua  subsistência.  A
constrição cautelar do paciente somente foi decidida e efetivada dez meses após o último pagamento
atribuído a ele — em outubro de 2014 — pelo juízo de origem. Com efeito, ainda que a decisão da
autoridade  judiciária  tenha-se  amparado  em  elementos  concretos  de  materialidade,  os  fatos  que
ensejaram  o  aventado  risco  de  reiteração  delitiva  estão  longe  de  ser  contemporâneos  do  decreto
prisional. Nesse contexto, a Turma entendeu subsistir o “periculum libertatis”, que pode ser remediado
com medidas cautelares diversas da prisão e menos gravosas, o que repercute significativamente no
direito de liberdade do réu. Ademais, o princípio da presunção de inocência [Constituição Federal (CF),
art.  5º, LVII], como norma de tratamento,  significa que, no curso da persecução penal, o imputado,
diante do estado de inocência que lhe é assegurado, não pode ser tratado como culpado nem ser a ele
equiparado.  Em  sua  mais  relevante  projeção,  o  referido  princípio  implica  a  vedação  de  medidas
cautelares pessoais automáticas ou obrigatórias. A prisão provisória derivada meramente da imputação
se desveste de sua indeclinável natureza cautelar e perde seu caráter de excepcionalidade [CF, art. 5º,
LXVI] — traduz punição antecipada —, o que viola o devido processo legal [CF, art. 5º, LIV]. Para o
Colegiado, descabe utilizar a prisão preventiva como antecipação de uma pena que não foi confirmada
em segundo grau. Do contrário, seria implementada verdadeira execução provisória em primeiro grau.
Tal medida seria contrária ao entendimento fixado pela Corte no sentido de que a execução provisória de
acórdão penal  condenatório proferido em grau de apelação,  ainda que sujeito  a recurso especial  ou
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extraordinário,  não  compromete  o  princípio  constitucional  da  presunção  de  inocência.  Vencidos  os
ministros Edson Fachin (relator) e Celso de Mello, que denegaram a ordem. Para eles, a complexidade
dos fatos apurados permite o alongamento do trâmite sem que isso configure constrangimento ilegal.
Ademais,  pontuaram que,  diante  da  pluralidade  de  condutas  atribuídas  ao  paciente  e  da  gravidade
concreta dessas infrações penais, o receio de reiteração delitiva que ensejou a manutenção da prisão
preventiva estaria fundado em base empírica idônea.  HC 137728/PR, rel. orig. Min. Edson Fachin,
red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgamento em 2.5.2017. (HC-137728)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  SUPOSTAMENTE  PRATICADO  POR  INTEGRANTE  DA
ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  DENOMINADA  PCC.  Prisão  preventiva.  Revogação.
Impossibilidade.  Periculosidade  em concreto  evidenciada.  Gravidade  da  conduta  criminosa.  Decreto
prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental
não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade
para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se
extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a
vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado
da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na
garantia  da  ordem pública,  ante  a  periculosidade  do  agente,  evidenciada  não  só  pela  gravidade  in
concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva
(HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual
se nega provimento. (STF; HC-AgR 141.170; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 19/05/2017)

CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE AGENTES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  DA  UNIÃO  E  DOS  ESTADOS.  DIVERGÊNCIA  “INTERNA  CORPORIS”.
AUSÊNCIA  DE  CONFLITO  FEDERATIVO.  INEXISTÊNCIA  DE  COMPETÊNCIA  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  (ART.  102,  I,  F,  CF).  NÃO  CONHECIMENTO. 1.  A
divergência de entendimento entre órgão do Ministério Público da União e órgão do Ministério Público
do Estado sobre a atribuição para investigar possível ilícito de natureza penal ou civil não configura
conflito federativo com aptidão suficiente para atrair a competência do Supremo Tribunal Federal de que
trata o art.  102, I,  f,  da Constituição Federal.  2. Tratando-se de divergência interna entre órgãos do
Ministério  Público,  instituição  que  a  Carta  da  República  subordina  aos  princípios  institucionais  da
unidade  e  da  indivisibilidade  (CF,  art.  127,  parágrafo  1º),  cumpre  ao  próprio  Ministério  Público
identificar e afirmar as atribuições investigativas de cada um dos seus órgãos em face do caso concreto,
devendo prevalecer, à luz do princípio federativo, a manifestação do Procurador-Geral da República. 3.
Conflito não conhecido. Processos com Ementas Idênticas: (STF; Pet 4.863; Tribunal Pleno; Red. Desig.
Min. Teori Zavascki; DJE 16/05/2017)
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RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS”.  PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO
PENAL.  CISÃO  PROCESSUAL  DETERMINADA  PELO  MAGISTRADO  FEDERAL  DE
PRIMEIRO GRAU (CPP, ART. 80). ALEGADA INCOMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA DE TAL
ATO.  PLURALIDADE DE INVESTIGADOS,  UM DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE
FORO.  CONVENIÊNCIA  DE  DESMEMBRAMENTO  DOS  AUTOS.  POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA OS RECORRENTES.
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO
AOS  FATOS  SUBJACENTES  AO  PROCESSO  PENAL  DE  CONHECIMENTO.
CONTROVÉRSIA QUE  IMPLICA EXAME  APROFUNDADO  DE  FATOS  E  CONFRONTO
ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA
SUMARÍSSIMA  DO  “HABEAS  CORPUS”.  RECURSO  DE  AGRAVO  IMPROVIDO.  O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM APOIO NO ART. 80 DO CPP, TEM ENTENDIDO
POSSÍVEL,  EM  INÚMERAS  DECISÕES,  A  SEPARAÇÃO  OU  A  CISÃO  DO  FEITO,
PRESENTE  MOTIVO  RELEVANTE  QUE  TORNE  CONVENIENTE  A  ADOÇÃO  DESSA
PROVIDÊNCIA,  COMO  SUCEDE,  P.  EX.  ,  NAS  HIPÓTESES  EM  QUE  SE  REGISTRA
PLURALIDADE  DE  LITISCONSORTES  PENAIS  PASSIVOS.  PRECEDENTES. A disciplina
normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o
qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa” (CPP, art. 563. Grifei). Esse postulado básico, “pas de nullité sans grief”, tem por finalidade
rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não
tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes. O processo de “habeas corpus”, que tem
caráter  essencialmente  documental,  não  se  mostra  juridicamente  adequado  quando  utilizado  com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente  produzido,  (c)  de  provocar  a  reapreciação  da  matéria  de  fato  e  (d)  de  proceder  à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (STF; HC-RO-
AgR 129.663; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 16/05/2017)

                                 DICAS DE LEITURA
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JULGADOS DO

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO
CURSO  DA  EXECUÇÃO  DA  PENA.  FALTA  GRAVE.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DE
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.  DESNECESSIDADE.  1.  Consolidou-se  nesta  Superior
Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que
comete fato definido como crime doloso no curso da execução da pena pode ser regredido de regime
prisional, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. 2.
In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o
paciente foi preso em flagrante em 21/11/2015 após ameaçar Ana Flávia, além de cometer outros crimes
em 23.8.2015; 19/9/2015; 15/10/2015; 23.10; 2015 e 22/11/2015, sujeitando-se, portanto, à regressão de
regime prisional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 388.934; Proc. 2017/0035253-2;
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MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 22/05/2017)

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.  TRÊS  CONDENAÇÕES
ANTERIORES,  TRANSITADAS  EM  JULGADO.  DOSIMETRIA.  POSSIBILIDADE  DE
INCLUSÃO  NA  REINCIDÊNCIA  E  TAMBÉM  NA  PRIMEIRA  FASE,  QUANTO  AOS
ANTECEDENTES E À CONDUTA SOCIAL, POR FAZER DO CRIME UM MEIO DE VIDA. 1.
Não há ilegalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores,
transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de
reincidência,  ou  como fundamento  para  a  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal,  diante  da
valoração negativa dos antecedentes e da conduta social,  desde que não incorra em bis in idem. 3.
Ordem de Habeas corpus denegada. (STJ; HC 330.973; Proc. 2015/0178211-0; SC; Sexta Turma; Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/05/2017). 

HABEAS  CORPUS.  AMEAÇA.  LESÃO  CORPORAL.  LEI  MARIA DA PENHA.  PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO EM JULGAMENTO DE RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Hipótese na qual o
paciente é investigado da suposta prática de crime de ameaça, punido com pena de detenção de 1 a 6
meses, ou multa, e de lesão corporal em contexto doméstico, punido com detenção de 3 meses a 3 anos,
sendo incabível, portanto, em relação a tais figuras típicas, a prisão preventiva. 2. Não obstante a evasão
do paciente do distrito da culpa, que justificaria a prisão como forma de garantir a aplicação da Lei
penal, a segregação cautelar, dada sua natureza excepcional, requer a satisfação cumulativa de todos os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. A despeito da
possibilidade de decretação de prisão preventiva em crimes punidos com pena não superior a 4 anos, nos
termos do art. 313, inciso III do Código de Processo Penal. Como forma de garantia da execução de
medidas  protetivas  de  urgência.  Não  há  nos  autos  notícia  de  descumprimento,  uma  vez  que  a
circunstância de o paciente ter deixado o distrito da culpa não traz prejuízo às determinações judiciais, as
quais que se condensavam na recomendação de afastamento da vítima. 4. Ademais, releva o fato de que
o paciente foi colocado em liberdade em 26/1/2015, tendo a prisão sido decretada pela Corte a quo em
16/2/2017,  sem que  nesse  interregno  tenha  havido  qualquer  notícia  de  descumprimento.  5.  Ordem
concedida para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com manutenção das medidas
protetivas anteriormente impostas. (STJ; HC 392.148; Proc. 2017/0056575-2; MG; Quinta Turma; Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2017). 

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INTEMPESTIVIDADE.  PRAZO  DE  5  DIAS.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1.  É  intempestivo  o  agravo  em  Recurso  Especial  que  não  observa  o  prazo  de
interposição de 5 (cinco) dias, conforme art. 28 da Lei n. 8.038/90, vigente ao tempo da interposição, e
Súmula  n.  699  do  Supremo  Tribunal  Federal.  STF.  2.  Ademais,  os  recursos  interpostos  perante  a
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instância  de  origem,  mas  endereçados  a  este  tribunal  superior,  "obedecem  ao  calendário  de
funcionamento do tribunal “a quo”, sendo irrelevante para a verificação da tempestividade do recurso a
existência  de recesso forense no Superior  Tribunal  de Justiça"  (AgRg no AREsp 677.796/MG, Rel.
Ministro Sérgio kukina, primeira turma, dje 05/08/2015) agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-
AREsp  923.584;  Proc.  2016/0144739-3;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Joel  Ilan  Paciornik;  DJE
22/05/2017) 

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO
TENTADO  QUALIFICADO.  FEMINICÍDIO.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  PRISÃO
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  ADEQUADA.  RISCO  À  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. 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. 2. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em
elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade do agente e a
gravidade dos fatos, porquanto o recorrente teria tentado matar sua ex-companheira, com quem teve
cinco filhos,  desferindo-lhe  golpes  de  faca  na  região  da  mão e  da  cabeça,  não  logrando êxito  por
circunstâncias alheias à sua vontade. Registre-se, ainda, que consta do depoimento da vítima, em juízo,
que sofreu agressões do recorrente durante o tempo em que permaneceram casados, tendo sido arrastada
pelo cabelo diante dos filhos, ameaçada com arma de fogo, e ofendida pelo ex-convivente de forma
constante. 3. Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os
motivos,  a  repercussão  social,  entre  outras  circunstâncias,  em  crime  grave,  são  indicativos,  como
garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de
bom convívio social. 4. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, condições pessoais favoráveis não
têm o condão de,  isoladamente,  desconstituir  a  prisão  preventiva,  quando há,  nos  autos,  elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 5. Recurso ordinário em
habeas corpus não provido. (STJ; RHC 80.565; Proc. 2017/0018331-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min.
Ribeiro Dantas; DJE 19/05/2017)

DE OLHO... 

RECENTES JULGADOS SOBRE O CRIME DE
DESACATO
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HABEAS CORPUS.  Furto  qualificado e  desacato.  Indícios  precários.  Via  eleita  inapropriada.
Necessidade  do revolvimento da prova.  Aplicação  do  princípio  da insignificância  que  segue  o
mesmo  raciocínio,  cuja  apuração  passa  pelo  indispensável  revolvimento  na  prova.  Não
conhecimento através da via eleita. Desacato. Atipicidade. Alegada ofensa ao ordenamento jurídico
(art. 5º, inc. IV, da cf) e por ser incompatível com a convenção americana de direitos humanos. Tese
insubsistente.  Tipificação  criminal  que  tem  como  tutela  final  resguardar  o  prestígio  da  própria
administração  pública.  Constrangimento  ilegal  inexistente.  Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nesta
extensão, denegada. (TJPR; HC Crime 1633449-1; Cornélio Procópio; Quinta Câmara Criminal; Relª
Desª Maria José de Toledo Marcondes Teixeira; Julg. 27/04/2017; DJPR 16/05/2017; Pág. 486) 

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  ASSESTADO  CONTRA  ACÓRDÃO  DE
APELAÇÃO.  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) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DESOBEDIÊNCIA  E  DESACATO  (CP,  ARTS.  330  E  331).
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  PRELIMINARES.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL MÍNIMO NÃO ATINGIDO - Cerceamento
do direito de defesa por indeferimento de oitiva de duas testemunhas - testigos arrolados a destempo -
negativa de oitiva devidamente fundamentada -  alegação de nulidade em razão da precariedade das
instalações  do  fórum  -  inviabilidade  -  ausência  de  demonstração  de  que  a  circunstância  influiu
negativamente no julgamento do feito - eivas afastadas. Mérito - crime de desobediência - pretenso
reconhecimento da atipicidade da conduta - procedência - inexistência de expressa previsão cumulativa
de sanção penal nas normas legais ofendidas pelo acusado - absolvição devida - crime de desacato -
alegação de inconstitucionalidade e juízo de convencionalidade - inviabilidade - delito recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 - interpretação da convenção americana de direitos humanos sem caráter
vinculante  -  materialidade  e  autoria  comprovadas  -  palavras  firmes  e  coerentes  das  vítimas  e
testemunhas - absolvição inviável - remessa do feito ao juizado especial criminal - observância à Súmula
nº  337  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  -  recurso  parcialmente  provido.  (TJSC;  ACR  0001542-
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54.2014.8.24.0055; Rio Negrinho; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Salete Silva Sommariva; DJSC
03/05/2017; Pag. 362) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA  E  DESACATO.  ATIPICIDADE  DAS  CONDUTAS.
“PALAVRAS  EXALTADAS”  PROFERIDAS  QUANDO  A  CAPACIDADE  DE
DISCERNIMENTO  DO  APELANTE  ESTARIA  ALTERADA.  USO  DE  ÁLCOOL  E
ENTORPECENTES.  EMBRIAGUEZ  VOLUNTÁRIA.  RESPONSABILIDADE  PENAL  NÃO
EXIMIDA.  AMEAÇA.  AUSÊNCIA  DE  TEMOR  DA  VÍTIMAS,  POLICIAIS  MILITARES.
CONDUTA  ATÍPICA.  LIÇÃO  DOUTRINÁRIA  E  ARESTO  DO  TJMT.  DESACATO.
RECONHECIMENTO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 331 DO CP E ART. 13 DO
PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA PELO STJ. TIPICIDADE CRIMINAL AFASTADA.
CONTROLE  DE  CONVENCIONALIDADE.  DOUTRINA  E  JULGADOS  DO  TJMT.
ABSOLVIÇÃO.  RECURSO  PROVIDO. “Revela-se  atípica  a  conduta  de  quem  profere  ameaça
durante uma discussão, em estado de embriaguez, sem força de incutir na vítima o receio de que o mal
injusto e grave possa se concretizar. ” (TJMT, Ap nº 66811/2016) “1. A tipificação penal do crime de
desacato (art. 331 do CP) é incompatível com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, que
estipula mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de expressão, o qual foi incorporado, sem
reservas,  ao  ordenamento  jurídico  interno,  por  meio  do  Decreto  n.  678/92.  2.  “A  Comissão
Interamericana de Direitos Humanos. CIDH já se manifestou no sentido de que as Leis de desacato se
prestam  ao  abuso,  como  meio  para  silenciar  ideias  e  opiniões  consideradas  incômodas  pelo
establishment,  bem assim proporcionam maior  nível de proteção aos agentes do Estado do que aos
particulares,  em contravenção aos princípios democrático e igualitário.  O afastamento da tipificação
criminal do desacato não impede a responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra figura típica
penal  (calúnia,  injúria,  difamação  etc.  ),  pela  ocorrência  de  abuso  na  expressão  verbal  ou  gestual
utilizada perante o funcionário público.  ”  (STJ,  RESP. N. 1640084-SP).  ”  (TJMT, HC nº  1001148-
56.2017.8.11.0000).  (TJMT;  APL  180182/2016;  Água  Boa;  Rel.  Des.  Marcos  Machado;  Julg.
25/04/2017; DJMT 28/04/2017; Pág. 136) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DESOBEDIÊNCIA.  ATIPICIDADE.  BUSCA  PESSOAL
ARBITRÁRIA.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  IMPROVIDO.  DESACATO.
AFASTAMENTO  DA  TIPIFICAÇÃO  CRIMINAL.  INCONVENCIONALIDADE.
CONTRARIEDADE AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. RECURSO DA DEFESA
PROVIDO Falta ao tipo de desobediência, no caso sob exame, a elementar “ordem legal”, sem a qual o
fato se torna atípico, uma vez que, a ordem do policial não foi legal, mas desarrazoada e arbitrária. O
crime capitulado no art. 331, do Código Penal, nas penas do qual foi condenado o apelado, viola o art 13
do Pacto de São José da Costa Rica,  incorporado na ordem jurídica interna com o status de norma
supralegal, portanto, com potencial para revogar e paralisar todas as regras infraconstitucionais que lhe
afrontem. Impõe.  se,  pois,  a declaração de inconvencionalidade e o consequente reconhecimento da
atipicidade  penal  do  crime de desacato.  (TJMS;  APL 0000893-59.2013.8.12.0055;  Primeira  Câmara
Criminal; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 24/04/2017; Pág. 55)
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             JULGADOS DO TJCE 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO.  RECURSO
MINISTERIAL.  FURTO  SIMPLES.  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.

AFASTAMENTO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  RES
FURTIVA DE VALOR MÓDICO. RÉU PRIMÁRIO. CONDUTA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE
E DE ÍNFIMO GRAU DE REPROVABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.  1.  O cerne  da  questão  devolvida  a  esta  instância  revisora,  cinge-se  em
averiguar a possibilidade (ou não) de absolvição sumária do recorrido, denunciado pela prática do crime
capitulado no art. 155, caput, do Código Penal, em razão da atipicidade da conduta, mediante a aplicação
do princípio da insignificância. 2. Convencionou o STF, que a aplicação do princípio da insignificância,
como causa de excludente de tipicidade material da conduta, é cabível desde que presentes os seguintes
requisitos: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) ausência de periculosidade social da ação;
3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. 3. Na hipótese, considerados, cumulativamente, o módico valor dos bens furtados, a ausência
de violência e de grave ameaça na ação delituosa, bem como a primariedade do réu, evidenciando a
ausência  de  grave  periculosidade  social  ou  lesão  jurídica  ao  patrimônio  da  vítima,  correto  o
posicionamento do magistrado singular ao aplicar o princípio da insignificância, absolvendo o apelado.
4.  Recurso  conhecido  e  desprovido.  Sentença  ratificada.  (TJCE;  APL 1052976-25.2000.8.06.0001;
Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 22/05/2017; Pág. 86) 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INOVAÇÃO DE TESE ACUSATÓRIA - NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença
em análise condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II,
III e IV, do CP), impondo-lhe pena de 15 (quinze) anos de reclusão. 2. O apelante, alegando afronta ao
contraditório e à ampla defesa, decorrente de inovação na tese acusatória por ocasião dos debates perante
o plenário do Tribunal  do Júri,  pugna pela  nulidade do julgamento.  3.  Da atenta análise  dos autos,
notadamente da quesitação formulada aos jurados, observa-se que em nenhum momento foi submetida à
apreciação do Conselho de Sentença a questão referente ao dolo, se direto ou eventual, no crime descrito
nos presentes autos. 4. Por mais que tenha sido levantada a questão por ocasião da réplica em Plenário,
não ter sido a questão submetida a julgamento pelos jurados afasta a possibilidade de prejuízo à defesa,
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e, por consequência, não há que se falar em nulidade do julgamento. 5. Verifica-se total correspondência
entre os quesitos e as teses apresentadas no libelo, e este, por sua vez, está conforme a sentença de
pronúncia e  a  denúncia,  logo não há que se falar  em afronta ao contraditório e  à  ampla defesa.  6.
Nulidade não verificada.  Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; APL 0815419-85.2000.8.06.0001;
Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 22/05/2017; Pág. 86) 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TESE DE LEGÍTIMA
DEFESA.  MATÉRIA  QUE  EXIGE  JUÍZO  EXAURIENTE.  INVIABILIDADE  DE
APRECIAÇÃO  EM  SEDE  DE  HABEAS  CORPUS.  RISCO  DE  USURPAÇÃO  DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NO
RESGUARDO  DA ORDEM  PÚBLICA E  CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
RELATO DE AMEAÇAS À FAMÍLIA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Quanto a tese de
legítima defesa, deve-se salientar a inviabilidade de seu reconhecimento em sede habeas corpus, pois,
para tanto, exige-se um juízo exauriente e inequívoco quanto à incidência, ou não, da referida excludente
de ilicitude num crime de homicídio, matéria reservada ao Conselho de Sentença do tribunal do júri.
Trata-se, portanto, de um pleito incompatível com a presente ação constitucional, caracterizada pelo rito
célere,  pela  cognição  sumária  e  por  não  se  prestar  ao  exame  aprofundado  do  acervo  probatório.
Precedentes. 2. Quanto à verificação da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem
como sua necessidade no caso concreto, o magistrado fez menção expressa às supostas ameaças sofridas
pela família da vítima tanto na decisão em que fora decretada a prisão preventiva do ora paciente como
nas informações prestadas neste writ. De fato, os familiares da vítima relataram ao Ministério Público a
ocorrência  de  ameaças  por  parte  do  paciente  e  sua  família.  Assim,  deve-se  salientar  que  não  há
ilegalidade a ser tutelada por este habeas corpus, eis que a fundamentação adotada pelo Juízo a quo
evidencia satisfatoriamente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do ora paciente para a
conveniência da instrução criminal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. 3. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJCE; HC 0622129-15.2017.8.06.0000; Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 22/05/2017; Pág. 71)

HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  FURTO  QUALIFICADO  PELO
CONCURSO  DE  AGENTES.  LIBERDADE  PROVISÓRIA  CONCEDIDA  MEDIANTE
RECOLHIMENTO  DE  FIANÇA.  AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DA  PRISÃO
PREVENTIVA.  PEDIDO  DE  DISPENSA DO  VALOR  ARBITRADO.  CUSTÓDIA QUE  SE
PROLONGA EM RAZÃO DO PAGAMENTO NÃO EFETUADO.  PACIENTE QUE SE DIZ
JURIDICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE CONCEDIDO.  ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.  1.  A impetrante
requereu concessão de liberdade provisória  do paciente sem a necessidade de pagamento de fiança,
amparando tal pedido, inicialmente, na suposta hipossuficiência econômica do mesmo. Contudo, após a
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concessão da ordem de habeas corpus nos autos do processo nº 0621930-90.2017.8.06.0000, em favor de
Carmelo José Salgado Escribano, a ora impetrante requereu a extensão da ordem para o paciente do
presente  writ,  pelo  fato  de  este  gozar,  supostamente,  das  mesmas  circunstâncias  fáticas  e  jurídicas
daquele outro, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 2. No caso, os dois pacientes
foram presos em flagrante no dia 13 de março de 2017 pelo suposto furto qualificado de peças de
vestuário no Shopping Outlet, no município de Caucaia/CE. 3. A prisão em flagrante de ambos fora
homologada na mesma decisão, oportunidade em que foram contemplados pela concessão de liberdade
provisória mediante o pagamento de fiança de 10 (dez) salários mínimos. 4. Segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, não é razoável manter o paciente preso cautelarmente apenas em razão do
não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de o fazer e estão ausentes os
requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedente. 5. Quando do julgamento do
habeas corpus nº 0621930-90.2017.8.06.0000 por este Colegiado, a hipossuficiência de Carmelo José
Salgado Escribano foi reconhecida a partir de declaração assinada pelo próprio paciente. Ao seu turno, o
paciente do presente writ também apresentou documento semelhante. Assim, deve-se reconhecer que
ambos se encontram na mesma situação de fato e de direito, nos termos do artigo 580 do Código de
Processo Penal, razão pela qual a ordem de habeas corpus outrora concedida para Carmelo José Salgado
Escribano também deve contemplar o paciente do presente writ, sem prejuízo da manutenção das outras
medidas cautelares fixadas em primeira instância. 7. Habeas corpus conhecido e concedido. (TJCE; HC
0621934-30.2017.8.06.0000;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Raimundo  Nonato  Silva  Santos;
DJCE 22/05/2017; Pág. 70)

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DE
GRAVAÇÃO CLANDESTINA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. VALIDADE.
PRECEDENTES  STJ  E  STF.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO  -  INSUFICIÊNCIA DE  PROVAS
PARA A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME
COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Recurso de Apelação no qual
preliminarmente sustenta a nulidade da gravação presente nos autos, na qual o réu confessaria o delito.
No tocante ao mérito, sustenta a ausência de provas capazes de corroborar a ocorrência do crime, e,
desse modo, requer a reforma da decisão de primeiro grau para se ver absolvido com fulcro no art. 386,
incisos V e VII, do CPP. 2. Preliminarmente, da análise minuciosa do caso concreto, conclui-se que não
há que se falar em ilegalidade da referida gravação, uma vez que nas gravações ambientais, bem como
telefônicas, quando feitas por um dos interlocutores, não é ilícita. 3 No tocante ao mérito, verifica-se que
a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas, conforme se depreende de
provas acostadas aos autos.  4.  Não é razoável absolver o apelante por falta de provas,  já que estas
existem e lastrearam o convencimento do juízo de 1º grau. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJCE;
APL 0017022-70.2016.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos;
DJCE 22/05/2017; Pág. 83)

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



PENAL E PROCESSUAL PENAL.  APELAÇÕES DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ROUBO  MAJORADO.  CONDENAÇÃO.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR  FALTA  DE
PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  CONFISSÃO.  DEPOIMENTOS  FIRMES  E  COESOS  DO
MENOR EXECUTOR DO ILÍCITO E DA VÍTIMA, CORROBORADOS POR TESTEMUNHAS.
LESÃO  CORPORAL  GRAVE  DECORRENTE  DA  VIOLÊNCIA  EMPREGADA.
PRESCINDIBILIDADE DO EXAME COMPLEMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO CONCLUSIVO.
VÍTIMA TEVE 20% DO CORPO QUEIMADO. QUEIMADURAS DE 2º GRAU. PLEITO DA
ACUSAÇÃO  PARA  CONDENAÇÃO  NAS  REPRIMENDAS  DO  ART.  157,§3º  DO  CPB.
CABIMENTO.  DOSIMETRIA DA PENA.  PENA-BASE  SUPERIOR  AO  MÍNIMO  LEGAL.
CULPABILIDADE,  PERSONALIDADE  E  CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME  VALORADAS
NEGATIVAMENTE.  SEGUNDA  FASE.  ATENUANTE  DA  MENORIDADE  RELATIVA.
APLICABILIDADE.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  UTILIZADA  PARA  FUNDAMENTAR
CONDENAÇÃO.  RECONHECIMENTO  COMO  ATENUANTE.  INCIDÊNCIA  DAS
AGRAVANTES GENÉRICAS PREVISTAS NO ART. 61,  II,  "A",  "D", "E" E "F" DO CPB.
DUAS  ATENUANTES PREPONDERANTES  E  QUATRO AGRAVANTES.  COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  MODIFICAÇÃO  DO  REGIME
INICIAL PARA FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Cuidam os autos de apelações criminais,
em que réu se insurge contra sua condenação, alegando ausência de provas da autoria,  pleiteando a
absolvição e, alternativamente, o não enquadramento no tipo penal previsto no art. 157,§3º do CPB, ante
a ausência do laudo complementar nos autos. Já o Ministério Público objetiva o aumento da pena, com o
reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art. 157,§3º do CPB, bem como a aplicação das
agravantes previstas no art. 61, inc. II, alíneas "a", "d", "e" e "f" do CPB, mudança do regime inicial de
cumprimento da pena para fechado. 2. Não é possível haver absolvição por ausência de provas quando a
materialidade  e  a  autoria  do  crime  restaram  sobejamente  comprovadas  pela  prova  pericial,  pelos
depoimentos firmes e coesos da vítima e do menor executor da conduta ilícita, bem como pela prova
testemunhal.  3.  Emanando  das  provas  coletadas  que  as  lesões  sofridas  pela  vítima  ensejaram  sua
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, fica suprida a exigência do exame
pericial complementar, mostrando-se adequada a condenação do agente pelo crime de roubo qualificado
por  lesão  corporal  grave,  descrito  no  art.  157,§3º  do  CPB.  4.  Ao realizar  a  dosimetria  da  pena,  a
culpabilidade deve ser analisada em atenção ao grau de reprovabilidade social que o modus operandi do
crime acarreta, no caso, a ação do réu foi premeditada e, na execução do crime, houve o emprego de
muita  violência,  impondo  à  vítima  sofrimento  prolongado.  5.  Havendo  elementos  suficientes  para
denotar a maior ou menor periculosidade do agente, é possível ao magistrado analisar a personalidade do
agente. Precedentes do STJ. 6. Correta a valoração negativa da personalidade do agente, dada sua frieza
ao participar de toda a tortura imposta a seu próprio irmão durante a ação criminosa perpetrada pelo
menor executor, não adotando nenhuma providência efetiva para estancar a violência. 7. Afasta-se a
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valoração negativa das circunstâncias do crime e do motivo, quando as mesmas forem empregadas como
agravante genérica. 8. Quando os efeitos do crime vão além do mero resultado, ocasionando os graves
danos  físicos  -  queimaduras  de 2º  grau  em 20% do corpo -  e  psicológicos  sofridos  pela  vítima,  a
circunstância judicial atinente às consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa. 9. O
comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixação da primeira fase da
dosimetria da pena. Precedentes STJ. 10. Sendo o recorrente menor de 21 anos à época do crime, impõe-
se  a  aplicação a  atenuante  da  menoridade  relativa.  Inteligência  do  art.  65,  I  do  CPB.  11.  Tendo a
confissão espontânea sido utilizada como fundamento para a condenação, esta deve ser reconhecida
como atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CPB. Súmula nº 545 do STJ. 12. Embora se reconheça
que, nos termos do art. 67 do CP, a menoridade relativa prevalece sobre todas as demais atenuantes e
agravantes, e, ainda, que a confissão espontânea e a motivação do crime são igualmente preponderantes,
na hipótese há o concurso entre duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea) e quatro
agravantes (motivo torpe, emprego de fogo, crime contra irmão e prevalência de relações domésticas),
não havendo ilegalidade na compensação entre  elas.  13.  Com o redimensionamento da pena,  faz-se
necessária a modificação do regime inicial de cumprimento do semiaberto para fechado, em atenção ao
art. 33, § 2º, "a", CP. 14. Recursos conhecidos. Apelação da defesa desprovida e do Ministério Público
provida. (TJCE; APL 0004735-45.2005.8.06.0071; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Tarcílio
Souza da Silva; DJCE 22/05/2017; Pág. 80) 

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ESTUPRO  C/C
CAUSA  DE  AUMENTO  DO  ART.  226,  INC.  II,  DO  CPB  (DE  ASCENDENTE  CONTRA
DESCENDENTE).  ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS.  ARGUMENTO  NÃO
VEGETO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS,  EM  QUE  PESE,
ISOLADAMENTE  DAS  DEMAIS  PROVAS,  TENHA  A  VÍTIMA,  NA  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL  -  FASE  JUDICIAL,  MUDADO  O  RUMO  DE  SEU  DEPOIMENTO,  E  O
RECORRENTE  SE  RETRATADO  DA  CONFISSÃO  EM  SEDE  INQUISITORIAL.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL. COMPROVAÇÃO, POR MEIO
DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS DA CONDUTA DELITUOSA. DOSIMETRIA.
REANÁLISE.  DESNECESSIDADE  DE  CORREÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. 1. O ponto nodal deste recurso diz respeito a possibilidade de absolvição do recorrente,
haja vista,  segundo ele,  ter  sido condenado pelo crime de estupro (art.  213, do CP) c/c a causa de
aumento, prevista no art. 226, II, do CP, em continuidade delitiva, sem provas suficientes para tanto; e,
alternativamente, ou seja, em caso de não acolhimento do pleito absolutório, refere-se a reanálise da
dosimetria, de forma genérica, requerendo a redução da pena no "máximo legal possível" (SIC), por ser
primário,  e  possuir  circunstâncias  judiciais  favoráveis.  2.  Não  há  como  prosperar  os  argumentos
expendidos no recurso - pleito absolutório, isto porque, a materialidade e autoria delitiva restaram, nos
autos - na instrução judicial, detidamente comprovadas. A materialidade, pelo exame de corpo de delito
acostado às fls. 46/47, e a autoria pela confissão do recorrente (fls. 19/20) não sendo possível levar em
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consideração a retratação feita em juízo (mídia digital), porque a ação delituosa, em tudo se coaduna
com as provas obtidas em meio judicial,  ainda mais quando o réu não consegue comprovar o álibi
apresentado, de que fora torturado para confessar o crime. 3. De mais a mais, imperioso é destacar que
nesses  tipos  de  crime,  que  geralmente  não  tem provas  testemunhais,  a  palavra  da  vítima,  quando
condizente com as provas colhidas deve ser tida como relevante, em que pese, mais tarde, na instrução
processual, tenha a vítima negado tudo o que dissera na fase inquisitorial. 4. É que, sendo as provas
robustas,  e a  ação penal,  na espécie,  pública incondicionada a representação, a  mudança isolada do
depoimento da vítima, que aliás não corrobora com as demais provas dos autos, é de pouca relevância
para o caso, haja vista que é nítido o propósito do réu ser liberto, e não mais responder o processo de
natureza penal, mesmo tendo realizado a prática delituosa, considerando a dependência econômica de
toda a família - que além da vítima possuir mais 5 (cinco) irmãos, sendo que a genitora e os demais estão
sobrevivendo do benefício auxílio-reclusão e das verbas do programa social do Governo Federal, Bolsa
Família.  Neste  sentido,  tenho a orientação jurisprudencial  do TJRR. Assim,  queda ao  sorvedouro o
argumento do recorrente que inexiste conteúdo probatório mínimo apto a ensejar o édito condenatório. 5.
Por derradeiro, até mesmo por conta do efeito devolutivo aprofundado/amplo, em que "o juízo ad quem
é  absolutamente  livre  para  apreciar  aspectos  que  não  foram  suscitados  pelas  partes.  Se  reputar
conveniente, poderá, inclusive, converter o julgamento em diligência para a produção de provas novas,
destinadas à formação de seu convencimento, observando-se sempre o contraditório e ampla defesa ()",
procedo com uma nova análise da dosimetria e, de logo, não percebo a necessidade de reparo, haja vista
que o MM Juiz prolator do decisum, observou, para fins de estipulação da pena, todas as regras do
sistema  trifásico,  previsto  no  art.  68,  do  Código  Penal  Brasileiro.  6.  Recurso  conhecido  e
DESPROVIDO. (TJCE; APL 0001425-58.2010.8.06.0167; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio
Padua Silva; DJCE 22/05/2017; Pág. 78)

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DO  SISTEMA
NACIONAL  DE  ARMAS  -  SISNARM.  ABSOLVIÇÃO  PELO  JUÍZO  DE  1º  GRAU.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  PROCESSUAL.  CERCEAMENTO  DA  ACUSAÇÃO.  NÃO
CONSTATAÇÃO.  REJEIÇÃO.  INCIDÊNCIA  PELO  JUIZ  DE  1º  GRAU  DA  ABOLITIO
CRIMINIS  TEMPORÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE,  FACE  SUA  INEXISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO  JÁ  CONSOLIDADO  DA  JURISPRUDÊNCIA  NACIONAL.
INCONGRUÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO DO ART. 386, INC. II, DO CP. NECESSIDADE
DE  CONDENAÇÃO  DOS  RECORRIDOS  PELO  CRIME  DE  PORTE  DE  ARMA DE  USO
PERMITIDO  E  CRIME  DE  POSSE  OU  PORTE  DE  ARMA  DE  USO  RESTRITO,
RESPECTIVAMENTE ARTS.  14  E 16,  DA LEI Nº  10.826/2003.  RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Recurso interposto contra a sentença de fls. 264/268, que absolveu os recorridos, Carlos
Cesar Gonçalo de Freitas e Francisco Ailson da Costa Santos, sob o entendimento de serem as condutas
atípicas, pois considerou que a Lei Federal nº 11.922, de 11 de abril de 2009, afastou, provisoriamente,
sobretudo a época do fato, a tipicidade da conduta prevista no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, enquanto o
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Ministério Público, ora recorrente, não concorda com tal posicionamento, apresentando, para tanto, 2
(dois) motivos para a reforma da sentença: I) Preliminar de nulidade absoluta - sob o argumento de que a
sentença fora prolatada sem a oportunização da apresentação de alegações finais por parte do recorrente
(Ministério Público) - error in procedendo, e II) No mérito - sob o fundamento de que a nova redação
dada ao art. 30, da Lei nº 10.826/2003, ao contrário do previsto na redação original, fala expressamente
em armas de uso permitido, estando aí excluídas as armas de uso restrito ou proibido, o que é, segundo o
recorrente,  a  hipótese  dos  autos.  2.  Primeiramente,  analiso  a  preliminar  de  nulidade  absoluta  -
cerceamento da acusação, tendo o Juiz de 1º grau decido de forma citra petita: De logo, tenho pela não
prosperidade deste argumento suscitado em sede de preliminar, percebendo, assim, a existência de error
in procedendo, haja vista que o MM Juiz encerrou a fase instrutória, na medida em que a absolvição, nos
termos do art. 386, do CPP, não enceta qualquer prejudicialidade, se legalmente considerada, tampouco
caracteriza  sentença  citra  petita,  não  havendo  nulidade  processual  no  caso,  porque  não  há  a
demonstração,  na  espécie,  de  prejudicialidade.  Entendimento  escorado  na  jurisprudência  do  STJ.
Preliminar rejeitada. 3. No mérito, tenho que o recurso deve ser julgado provido, isto porque, segundo a
denúncia acostada às fls. 3/5, com os recorridos, especificamente, com Francisco Ailson da Costa Santos
fora apreendida arma de uso restrito - uma pistola Glock, calibre 9 MM, nº AZC671; 29 cartuchos
calibre 9 MM, marca CBC, não deflagrados, 05 cartuchos calibre 380, marca CBC, não deflagrados; 04
cartuchos calibre 380, marca CBC, deflagrados; 01 carregador de munição marca Glock. Já com Carlos
Cesar Gonçalo de Freitas, fora encontrado uma Pistola Taurus calibre 380, com numeração adulterada,
além de 50 (cinquenta) cartuchos ainda não deflagrados. 4. Ora, é que a pistola Glock de calibre 9 MM,
e seus 29 (vinte e nove) respectivos cartuchos, juntamente com o carregador de munição da mesma
marca - Glock, é considerada pelo art. 16, inciso III, do Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000,
arma  de  uso  restrito,  e  mais:  A pistola  Taurus  calibre  380,  com  numeração  adulterada,  portada
ilegalmente, também não é considerada conduta atípica, ainda que na vigência da vacatio legis, de 180
(cento e oitenta) dias previstos no art. 30 a 32, da Lei nº 10.826, sob pena de tal situação caracterizar
abolitio criminis temporária, o que não se permite, pois o recorrente, na época do fato, tinha direito
apenas a regularização da arma, e não ao porte ilegal. Neste sentido é a jurisprudência do STF. 5. Desta
forma  é  perceptível  que  as  condutas  delatadas  pelo  Ministério  Público,  na  denúncia,  de  fato  se
enquadram como conduta típica atrelada a um ilícito penal, não podendo, portanto, ter o MM Juiz de 1º
grau prolatado sentença absolutória com aplicação do instituto da abolitio criminis temporária, que diga-
se de passagem, exora um prazo administrativo, de cunho penal, por intermédio até de uma Medida
Provisória,  mais  tarde  transformada  em  Lei,  que  não  tem  o  condão  de  versar  sobre  matéria
eminentemente penal. 6. Portanto, em tendo sido os recorrentes flagrados com armas de fogo, uma de
uso restrito e outra de uso permitido, sem a documentação necessária e comprobatório do devido porte,
factível é a aceitação da denúncia, não havendo, portanto, espaço para uma absolvição, sobretudo com
fundamento no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, assegurando a atipicidade do fato, porque
presentes,  como já  dito,  os  elementos  objetivos  do  crime  -  porte  ilegal  de  arma,  sobretudo com a
constatação da autoria e materialidade delitiva. 7. Desta forma, tenho que a hipótese dos autos é de error
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in iudicando, porque como bem demonstrado o MM Juiz de 1º grau se equivocou quanto a interpretação
da Lei, não adequando, portanto, corretamente os fatos ao plano abstrato da norma, o que enseja na
reforma do decisum ora  combatido.  8.  Sendo assim,  tendo  a  situação  da  existência/inexistência  da
atipicidade já ter  sido amplamente debatida e detidamente resolvida na corpulência deste voto,  bem
como também, repiso, devidamente constatada a materialidade e autoria delitiva, além do trâmite regular
processual, apenas com a nuance do error in iudicando - passível de reforma, resolvo, em consonância
com a jurisprudência do STF e STJ pela condenar os recorridos, Carlos Cesar Gonçalo de Freitas, pelo
crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), e Francisco Ailson da
Costa  Santos,  pelo  crime  de  posse  ou  porte  ilegal  de  arma  de  uso  restrito  (art.  16,  da  Lei  nº
10.826/2003), aplicando, quanto ao primeiro (dosimetria da pena) - Carlos Cesar Gonçalo de Freitas, a
reprimenda de 2 (dois)  anos e 3 (três) meses de reclusão,  e para Francisco Ailson da Costa Santos
(dosimetria da pena), a reprimenda de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em
rergime  semiaberto.  9.  Recurso  conhecido  e  PROVIDO.  (TJCE;  APL 0000611-16.2009.8.06.0059;
Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Padua Silva; DJCE 22/05/2017; Pág. 75)

REQUERIMENTO  DE  INSTAURAÇÃO  DE  INCIDENTE  DE  SANIDADE  MENTAL NOS
AUTOS  DE  APELAÇÃO  CRIME.  DESCABIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE  DÚVIDA
RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. PEDIDO INDEFERIDO. 1.
Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, somente quando houver dúvida a respeito da
inimputabilidade penal do acusado, em virtude de doença ou deficiência mental, é que será ordenada a
instauração do incidente de sanidade mental, com o intuito de submetê-lo a exame médico-legal. 2. No
caso em apreço, todavia, inexiste dúvida razoável quanto a integridade mental do acusado, pois ele já foi
submetido a exame médico-legal no âmbito da ação penal nº 0054600-72.2013.8.06.0001, em trâmite na
12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, na qual ficou constatado que ele era inteiramente capaz de
entender  o  caráter  ilícito  dos  fatos.  3.  Ressalte-se  que  os  fatos  perseguidos  na  citada  ação  penal
ocorreram  em  08/01/2013,  enquanto  que  no  presente  caso  os  fatos  ocorreram  em  19/03/2013  e
21/04/2013,  razão  pela  qual  é  de  se  presumir  que  as  conclusões  quanto  àqueles  são  plenamente
prováveis  de  serem as  mesmas  quanto  a  estes.  4.  Requerimento  indeferido.  (TJCE;  Rec  0001129-
76.2015.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 19/05/2017; Pág.
52)

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA EM PLENÁRIO DE MÉDICO
PSIQUIATRA  A  SER  INDICADO  PELO  CONSELHO  REGIONAL  DE  MEDICINA.
EXPLICAÇÃO  SOBRE  OS  EFEITOS  DO  MEDICAMENTO  “RIVOTRIL”.  DECISÃO
FUNDAMENTADA. PROVA IMPERTINENTE PARA COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
NULIDADE  INEXISTENTE.  DISCRICIONARIEDADE  REGRADA  DO  MAGISTRADO.
ORDEM DENEGADA. 1. Infere-se do artigo 423 do Código de Processo Penal que é facultado ao juiz
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presidente do Tribunal  do Júri,  o  indeferimento do requerimento de produção de provas  que julgar
protelatórias,  irrelevantes  ou  impertinentes.  Exige-se,  porém,  que  essa  decisão  esteja  devidamente
fundamentada, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como o caso dos
autos. 2. Embora o julgamento dos crimes dolosos contra a vida seja pautado pela plenitude de defesa, a
teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal, a faculdade do juiz indeferir, de
forma fundamentada, as provas que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, estende-se
aos feitos de competência do Tribunal do Júri. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem de
habeas corpus denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas
corpus,  em  conformidade  com  o  voto  da  Relatora.  Fortaleza,  16  de  maio  de  2017.
DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS  Relatora  e  Presidente  em  exercício  do  órgão
Julgador (Disponibilização: Quarta-feira, 24 de Maio de 2017 Caderno 2: Judiciario Fortaleza, Ano VII -
Edição 1677, págs. 104-105)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA.
DECISÃO  DO  TRIBUNAL  POPULAR  EMBASADA  EM  SUPORTE  FÁTICO-PROBATÓRIO.
PENA-BASE  ADEQUADA  -  SENTENÇA  MANTIDA.  APELAÇÃO  CONHECIDA  E  NÃO
PROVIDA.  O apelante  nega  a  autoria  delitiva  e  alega  a  ocorrência  de  julgamento  manifestamente
contrário à prova dos autos. Embora sustente o apelante a tese de negativa de autoria, há nos autos
elementos de prova que apontam para o apenado como sendo o autor do crime descrito na denúncia. Do
exame dos autos, conclui-se que os jurados escolheram a tese que lhes pareceu mais verossímil, cujo
desenvolvimento  se deu a  partir  das  declarações  das  testemunhas e  das  demais  provas  colhidas  no
processo. Não há que se falar, portanto, que a decisão dos jurados não encontra respaldo na prova dos
autos.  Em decorrência  da  observância ao princípio  da soberania  dos  vereditos  do Tribunal  do Júri,
havendo provas acerca da autoria e materialidade do crime e estando suficientemente demonstrado nos
autos a ocorrência do crime de homicídio qualificado, não se vislumbra espaço para considerar que o
julgamento realizado foi contrário às provas existentes dos autos. No tocante ao pleito da defesa de
redução da pena aplicada, este também não merece acolhida, pois a dosimetria da pena em relação ao
insurgente atendeu de forma adequada à reprimenda, respeitando as regras previstas nos arts. 59 e 68 do
Código  Penal  Brasileiro.  Em face  do  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal,  manifestado  no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 964.246/SP, no qual se reconheceu a repercussão
geral  do  tema,  deve  o  Juízo  de  primeiro  grau,  diante  do  teor  do  presente  acórdão,  verificar  a
possibilidade de imediato cumprimento da pena por parte do recorrente. Recurso conhecido e improvido
ACÓRDÃO:  Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Recurso  de  Apelação  nº  0003211-
95.2014.8.06.0168, em que figuram como partes Francisco Evaristo de Lima Soares, e o Ministério
Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,  por votação unânime,  em conhecer e negar  provimento ao
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recurso,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Fortaleza,  23  de  maio  de  2017  DESEMBARGADOR
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (Disponibilização: Sexta-feira, 26 de Maio de 2017
Caderno 2: Judiciario Fortaleza, Ano VII - Edição 1679, págs. 42-43)

     ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

Decreto nº 9 .055, de 23.5.2017
Promulga o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia,
firmado  em  Brasília,  em  16  de  abril  de  2008.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Decreto/D9055.htm 

Medida Provisória nº 781, de 23.5.2017 
Altera  a  Lei  Complementar  nº  79,  de  7  de  janeiro de 1994,  para  dispor  sobre  a  transferência  de
recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional, e a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, para
permitir que os servidores que menciona prestem serviços, em caráter excepcional e voluntário, à Força
Nacional de Segurança Pública, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Mpv/mpv781.htm 
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