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Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 009/2017, 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,  agradecimentos aos colegas Drs.  Magda Kate,  Ythalo Loureiro  e André
Barroso.
Boa leitura!

EQUIPE CAOCRIM.

EVENTOS 
CHAMADA DE ARTIGOS

CHAMADA DE ARTIGOS
Revista Brasileira de Direito Penal Econômico
Tema: Direito Penal e Direito Processual Penal na esfera dos crimes econômicos
Envios: até 31 de agosto de 2017
Maiores informações: http://www.sistemacriminal.org/site/files/Chamada_de_Artigos_RBDPE.pdf

CONGRESSOS
I Congresso Ibero-Americano de Direito Penal e Filosofia da Linguagem

24 e 25 de agosto em Curitiba
Informações: https://congressodplinguagem.vpeventos.com/ 
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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. O  seminário  é  destinado  a  membros  do  Ministério  Público,  juízes,  advogados,
estudantes,  servidores  públicos,  políticos,  órgãos  de  controle  e  entidades  internacionais.  Inscrições,
programação e mais informações: http://www.cnmp.mp.br/portal/seminario-internacional 

I Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Juri

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.
O evento é destinado exclusivamente a membros do Ministério Publico da União e dos Estados. A partir
de 22 de maio,  o formulário de inscrição estará disponível no site do CNMP.  Inscrições no site do
CNMP 
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NOTÍCIAS

[STF] É possível suspender prescrição em casos penais sobrestados por 
repercussão geral, decide Plenário
https://goo.gl/tMBGY  K   

[STF] Ministro encaminha ao Plenário questionamento sobre 
parâmetros para homologação de delação premiada - 

https://goo.gl/kNoJ5  M    

[TJCE]  Inscrições  para  II  Semana  Estadual  do  Júri  começam  nesta  terça-feira  -
https://goo.gl/i9gR  11   

[TJCE] Publicado edital com veículos apreendidos em Ibiapina para restituição aos proprietários 
https://goo.gl/4ruZTY   

[STF]  1ª  Turma  nega  habeas  corpus a  condenado  por  armazenamento  e  disseminação  de
pornografia  infanto-juvenil

https://goo.gl/bpB  Yo2

[STF]  2ª  Turma  afasta  prisão  de  acusados  presos  há  sete  anos  sem  julgamento  pelo  Júri  
https://goo.gl/TOb  q3c

[STF] Plenário analisa nesta quarta (7) impactos do novo CPC na contagem de prazos recursais 
em matéria penal - https://goo.gl/K7vnSs

Supremo afasta exigências para confiscar bens de condenado por tráfico -  https://goo.gl/JTAOf3

Terceira Seção do STJ decide que desacato é crime - https://goo.gl/Y76  uJh   

STF: 2ª turma entende que desacato contra militar exercendo policiamento ostensivo é crime civil
https://goo.gl/tKfIO6

Juiz realiza audiência de custódia por WhatsApp durante plantão no fim de semana - 
https://goo.gl/aEQ  1ru
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[MPCE] Fundo de Defesa dos Direitos Difusos tem R$ 9,5 milhões para financiar projetos
https://goo.gl/UphL48 

[TJCE] Inscrições para seleção de facilitadores do Núcleo de Justiça Restaurativa começam nesta 
segunda-feira - https://goo.gl/m  ahBmb 

[TJCE] Mais 17 policiais acusados de participar da Chacina da Messejana serão levados a júri 
popular - https://goo.gl/hAE0HE

[TJCE] Reunião no TJCE define ações entre instituições para alienação antecipada de bens em
processos criminais - https://goo.gl/vg  ZAZw

[TJCE] Juiz institui projeto para humanizar execução penal na Comarca de Coreaú - 
https://goo.gl/hGBWRd 

[STF] Presidentes de Tribunais Constitucionais da América Latina assinam Declaração de Brasília
https://goo.gl/YbYHrA   

[STF] Ministra Cármen Lúcia defende uso das técnicas de Justiça Restaurativa em casos de 
violência doméstica - https://goo.gl/2bMa2P   

[STF] STF inicia julgamento sobre suspensão de prazo prescricional em casos com repercussão 
geral - https://goo.gl/DNpBSp   

[STJ] Ilegalidade de prova de traficância obtida por viva-voz é destaque no Informativo de 
Jurisprudência - https://goo.gl/t2XIE6      

[STJ] Condenação criminal não basta para tirar promotor de Justiça do cargo - 
https://goo.gl/R3jqg8      

[STJ] Contagem de prazo para AREsp em matéria penal não foi alterada com novo CPC - 
https://goo.gl/6IH9SA       

[STJ] Mantida decisão que negou pagamento de serviço voluntário prestado por detento - 
https://goo.gl/mtltXW      

[STJ] Ministro mantém júri e aplica jurisprudência para recalcular pena no caso Dorothy Stang - 
https://goo.gl/fD8asT      

[STJ] Primeira Seção tem competência para julgar mandado de segurança sobre segurança 
externa de presídios - https://goo.gl/kJe01L      
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DIRETO DO STF

INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 317, §
1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 9.613/1998).
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  REJEIÇÃO.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS.  SUBSTRATO  PROBATÓRIO  MÍNIMO  PRESENTE.  ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE. 1. Não contém
mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a
imputação no contexto em que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de
defesa (Ap 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.06.2015; Inq 3.204, Rel. Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03.08.2015). 2. O juízo de recebimento da denúncia é de
mera  delibação,  nunca  de  cognição  exauriente.  Assim,  há  que  se  diferenciar  os  requisitos  para  o
recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de
procedência  da  imputação  criminal.  3.  Conforme já  anunciado  pelo  Plenário  do  Supremo  Tribunal
Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz,
tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei nº
12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de autoria para fins de recebimento da denúncia (Inq
3.983,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  DJe  de  12.05.2016).  No  caso,  vislumbra-se
substrato probatório mínimo de materialidade e autoria. 4. É inviável a incidência da causa de aumento
do art. 327, § 2º, do Código Penal, pelo mero exercício do mandato parlamentar (Inq 3.983 Rel. Min.
TEORI  ZAVASKI,  Tribunal  Pleno,  DJe  de  12.05.2016;  e  Inq  3.997  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASKI,
Tribunal Pleno, DJe de 26.09.2016), porquanto a jurisprudência desta Corte determina a existência de
uma  imposição  hierárquica  (Inq  2.191,  Rel.  Min.  CARLOS  BRITTO,  Tribunal  Pleno,  DJe  de
08.05.2009), sequer descrita nos presentes autos. 5. Denúncia recebida, em parte, com relação ao art.
317, § 1º, do Código Penal e art.  1º, V e § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº
12.683/2012. (STF; Inq 3.982; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 05/06/2017) 

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  CARÁTER  HEDIONDO  DOS  CRIMES  DE
ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. BENEFÍCIO CALCULADO SOBRE
PENA  SUPERIOR  A  30  ANOS.  POSSIBILIDADE.  CONTINUIDADE  DELITIVA.  LEI
POSTERIOR BENÉFICA. 1.  Os crimes de  estupro  e  de atentado violento  ao  pudor,  mesmo que
praticados na forma simples, têm caráter hediondo. precedente do plenário do STF. 2.O limite de trinta
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anos, enunciado no art. 75 do código penal, não é considerado para o cálculo de benefícios da execução
penal. Súmula nº 715 do STF. 3.a unificação dos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor no
mesmo tipo incriminador possibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
cp. aplicação retroativa da lei nº 12.015/2009. ordem concedida de ofício, no ponto. brasília, 29 de maio
de 2017. fabiano de azevedo moreira coordenador de acórdãos (STF; HC 100.612; Primeira Turma; Red.
Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 31/05/2017)

‘Habeas corpus’ impetrado contra decisão de ministro do STF - Não cabe “habeas corpus”, se a
impetração for ajuizada em face de decisões monocráticas proferidas por ministro do Supremo Tribunal
Federal. O Plenário, por maioria, não conheceu do “writ” impetrado contra decisão de ministro desta
Corte que determinou a custódia cautelar do paciente. Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que
julgou prejudicada a impetração ante a revogação da prisão preventiva do paciente. HC 115787/RJ, rel.
Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, 18.5.2017. (HC-115787) 

Tráfico  de  drogas  e  confisco  de  bens  -  É possível  o  confisco  de  todo  e  qualquer  bem de  valor
econômico  apreendido  em  decorrência  do  tráfico  de  drogas,  sem  a  necessidade  de  se  perquirir  a
habitualidade,  reiteração  do  uso  do  bem  para  tal  finalidade,  a  sua  modificação  para  dificultar  a
descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos
expressamente no art.  243,  parágrafo único (1),  da Constituição Federal  (CF).  O Supremo Tribunal
Federal,  ao  apreciar  o  Tema  647  da  repercussão  geral,  por  maioria,  deu  provimento  ao  recurso
extraordinário  interposto  contra  acórdão que  determinou  a  devolução de  veículo  de  propriedade  de
acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sob o fundamento de que a perda do bem pelo
confisco deve ser reservada aos casos de utilização do objeto de forma efetiva, e não eventual, para a
prática do citado delito. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux (relator). Para ele, o confisco de bens
pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, garantido pelo art. 5º, “caput”
e XXII, da CF (2). Asseverou que o confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, da mesma
forma como as demais  restrições aos direitos fundamentais  expressamente previstas na Constituição
Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance
por outros requisitos que não os estabelecidos pelo art. 243, parágrafo único, da CF. Consignou que o
confisco,  no  direito  comparado,  é  instituto  de  grande  aplicabilidade  aos  delitos  de  repercussão
econômica,  sob  o  viés  de  que  “o  crime  não  deve  compensar”.  Tal  perspectiva  foi  adotada  pelo
constituinte  brasileiro  e  pela  República  Federativa  do  Brasil,  que  internalizou  diversos  diplomas
internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. Observou que o tráfico de drogas é
reprimido  pelo  Estado  brasileiro,  por  meio  de  modelo  jurídico-político,  em  consonância  com  os
diplomas internacionais firmados. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo
confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo poder constituinte
originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico
brasileiro  incorrer  em proteção  deficiente  dos  direitos  fundamentais.  Segundo  o  relator,  o  confisco
previsto no art. 243, parágrafo único, da CF deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da
supremacia  da  Constituição,  ou  seja,  não  se  pode  ler  o  direito  de  propriedade  em  separado,  sem
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considerar  a  restrição  feita  a  esse  direito.  Concluiu  que  a  habitualidade  do  uso  do  bem na  prática
criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, “in casu”, da
droga,  não  é  pressuposto  para  o  confisco  de  bens  nos  termos  do  citado  dispositivo  constitucional.
Vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que negaram provimento ao recurso. Para
o  ministro  Ricardo  Lewandowski,  deve  prevalecer  a  regra  constitucional  da  proibição  do confisco,
observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, para ser confiscado,
seria necessário provar que o veículo teria sido destinado integralmente para a prática do delito. Além
disso, considerou que o parágrafo único do art. 243 não é um dispositivo independente, mas deve ser
lido em harmonia com o seu “caput”, o qual diz respeito apenas a propriedades rurais e urbanas de
qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração
de trabalho escravo na forma da lei. O ministro Marco Aurélio, de igual modo, emprestou ao parágrafo
único do citado artigo a disciplina de simples acessório, a remeter, necessariamente, a bens encontrados
na propriedade objeto de expropriação. (1) Constituição Federal/1988: “Art. 243. As propriedades rurais
e urbanas serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no
que couber, o disposto no art. 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido
em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será
confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. (2) Constituição
Federal/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade,  à segurança e à  propriedade,  nos  termos seguintes:  (...)  XXII  – é  garantido o direito  de
propriedade”. RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17.5.2017. (RE-638491)

Crime de divulgação de informação falsa sobre instituição financeira e imunidade parlamentar 

A Primeira Turma, por maioria, admitiu a impetração e, por unanimidade, concedeu ordem de “habeas
corpus” para cassar acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que condenou parlamentar pela
prática do delito de divulgação de informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição
financeira, previsto no art. 3º da Lei 7.492/1986 (1). No caso, o parlamentar convocou a imprensa e, no
exercício  da  Presidência  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Espírito  Santo,  opinou  sobre  a
conveniência da privatização do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), ante a existência de
dívida  no  valor  de  R$  500  milhões.  A Turma  pontuou  que  a  declaração  revelou  a  satisfação  do
parlamentar com a privatização do Banco, que implicaria desoneração de dívida do Estado. Entendeu
que não ficou configurado, na conduta do paciente, o dolo de divulgar informação falsa ou incompleta
sobre instituição financeira, pois as afirmações do parlamentar estavam ligadas a análises de operações
realizadas pelo Banestes. Nesse contexto, o Colegiado asseverou haver ligação entre o que foi veiculado
e o exercício do mandato parlamentar. Tal aspecto foi potencializado pelo fato de as declarações terem
ocorrido dentro da assembleia.  Concluiu pelo não afastamento da imunidade parlamentar relativa às
opiniões, palavras e votos, prevista no art. 53 (2), combinado com o art. 27, § 1º (3), da Constituição
Federal. (1) Lei 7.492/1986: “Art. 3º Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre
instituição  financeira:  Pena  –  Reclusão,  de  2  (dois)  a  6  (seis)  anos,  e  multa”.  (2)  Constituição
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Federal/1988: “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de
suas opiniões, palavras e votos”. (3) Constituição Federal/1988: “Art. 27. O número de Deputados à
Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e,
atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima
de doze. § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta
Constituição  sobre  sistema  eleitoral,  inviolabilidade,  imunidades,  remuneração,  perda  de  mandato,
licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas”. HC 115397/ES, rel. Min. Marco Aurélio,
julgamento em 16.5.2017. (HC-115397) 

Reclamação, preso advogado e execução provisória da pena -  A Segunda Turma, por unanimidade,
negou provimento a agravo regimental em reclamação no qual se pretendia a transferência do agravante
de cela comum de estabelecimento prisional para sala de estado-maior em razão da sua condição de
advogado  preso  provisoriamente.  A defesa  sustentou  que  o  agravante  teria  direito  a  permanecer
custodiado  em  sala  de  estado-maior,  nos  termos  do  art.  7º,  V,  da  Lei  8.906/1994  (1).  A
constitucionalidade dessa norma foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da
ADI  1.127/DF (2).  O  Colegiado  pontuou  que  a  execução  em debate  diz  respeito  a  acórdão  penal
condenatório proferido em segundo grau. Dessa forma, seguindo a orientação jurisprudencial do STF
(3), ainda que não transitada em julgado a condenação do agravante, a prisão não mais se reveste de
natureza cautelar, mas sim das características de prisão-pena, a qual exige a formulação de juízo de
culpabilidade  em  título  judicial  condenatório.  Salientou  ainda  que  a  Corte  não  discutiu,  na  ADI
1.127/DF, se o direito de o advogado permanecer recolhido em sala de estado-maior se estenderia, ou
não,  ao preso  em razão de  acórdão penal  condenatório  de  segundo grau.  Nesse  contexto,  a  Turma
reputou ausente a estrita aderência do objeto do ato reclamado ao conteúdo da ação direta paradigma e
concluiu pela impropriedade da reclamação constitucional. (1) Lei 8.906/1994: “Art. 7º São direitos do
advogado: (...) V – não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de
Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar”. (2) ADI
1.127/DF, DJE de 11.6.2010. (3) HC 126.292/SP, Pleno, rel. min. Teori Zavascki, DJE de 17.5.2016:
“(...) a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que
sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de
inocência afirmado pelo art.  5º,  LVII,  da Constituição Federal”.  Rcl  25111 AgR/PR, rel.  Min.  Dias
Toffoli, julgamento em 16.5.2017. (RCL-25111)

Crime societário, individualização da conduta e teoria do domínio do fato - A Segunda Turma, por
unanimidade, concedeu ordem em “habeas corpus” para trancar ação penal envolvendo ex-diretores de
empresa de telefonia por crimes contra a Fazenda Pública [art. 1º, II (1), da Lei 8.137/1990 c/c. art. 71
(2)  do  Código  Penal].  De  acordo  com  a  denúncia,  os  impetrantes,  com  domínio  dos  fatos  na
administração da sociedade anônima, teriam fraudado a Fazenda Pública de Pernambuco por meio da
inserção de elementos inexatos em livros fiscais. Créditos tributários supostamente inexistentes teriam
sido destacados em notas fiscais de aquisição de serviços de telecomunicações para reduzir o valor do
Imposto  sobre  Circulação de Mercadorias  e  Serviços  (ICMS).  Além disso,  os  acusados não apenas
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detinham poder para decidir sobre a ilicitude, como também para persuadir os funcionários contratados a
executarem  o  ato,  sendo  responsáveis  pela  ocorrência  da  redução  do  tributo.  O  ministro  Ricardo
Lewandowski  (relator)  asseverou  que  não  se  pode  invocar  a  teoria  do  domínio  do  fato,  pura  e
simplesmente, sem nenhuma outra prova, citando de forma genérica os diretores estatutários da empresa,
espalhados pelo Brasil,  para lhes imputar um crime fiscal  que teria sido supostamente praticado no
Estado-membro.  O  Colegiado  pontuou  que,  em  matéria  de  crimes  societários,  a  denúncia  deve
apresentar,  suficiente  e  adequadamente,  a  conduta  atribuível  a  cada  um  dos  agentes,  de  modo  a
possibilitar  a  identificação  do  papel  desempenhado  pelos  denunciados  na  estrutura  jurídico-
administrativa da empresa. Ressaltou que, no caso, a acusação feita aos pacientes deriva apenas dos
cargos por eles ocupados na empresa de telefonia, estando ausente descrição mínima dos supostos atos
ilícitos  por  eles  praticados.  (1)  Lei  8.137/1990:  “Art.  1º  Constitui  crime  contra  a  ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(...)  II  –  fraudar  a  fiscalização  tributária,  inserindo  elementos  inexatos,  ou  omitindo  operação  de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal”. (2) Código Penal/1940: “Art. 71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”. HC 136250/PE, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017. (HC-136250) 

Participação  em  organização  criminosa  e  quantidade  de  drogas  -  A  Segunda  Turma,  por
unanimidade,  deu  parcial  provimento  a  recurso  ordinário  em  “habeas  corpus”  para  reconhecer  a
incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (1) e determinar
que o juízo “a quo”, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime
inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas
de  direitos,  se  preenchidos  os  requisitos  do  art.  44  do  Código  Penal  (2).  No  caso,  a  paciente  foi
condenada à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. A defesa alegou que o
não  reconhecimento  da  minorante  prevista  no  §  4º  do  art.  33  da  Lei  de  Drogas,  pelas  instâncias
ordinárias,  baseou-se  unicamente  na  quantidade  da  droga  apreendida.  O  Colegiado  assentou  que  a
grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento apontado para afastar a
aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi isoladamente utilizada como elemento para
presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à
minorante.  Ressaltou que,  conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  a quantidade de
drogas não pode automaticamente levar ao entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de
vida ou integraria uma organização criminosa (3). Ademais, observou que a paciente foi absolvida da
acusação do delito de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006 (4), por ausência
de provas. Dessa forma, a Turma considerou ser patente a contradição entre os fundamentos usados para
absolvê-la  da  acusação  de  prática  do  mencionado  delito  e  os  utilizados  para  negar-lhe  o  direito  à
minorante no ponto referente à participação em organização criminosa.
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(1) Lei 13.343/2006: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor  à  venda,  oferecer,  ter  em depósito,  transportar,  trazer  consigo,  guardar,  prescrever,  ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons  antecedentes,  não  se  dedique  às
atividades criminosas nem integre organização criminosa”. (2) CP/1940: “Art. 44. As penas restritivas de
direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime
doloso; III – 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”.  (3)  HC
131.795/SP, DJE de 17.5.2016. (4) Lei 13.343/2006: “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para
o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, ‘caput’ e § 1º, e 34
desta Lei: Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e
duzentos) dias-multa”. RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017.
(RHC-138715)

Atentado  violento  ao  pudor  qualificado  e  relação  de  parentesco  -  A  Segunda  Turma,  por
unanimidade, negou provimento a recurso ordinário em “habeas corpus” no qual se discutiu o alcance da
expressão “ascendente” prevista no inciso II do art. 226 (1) do Código Penal (redação anterior à Lei
11.106/2005), para saber se é possível a majoração da reprimenda fixada a bisavô condenado pelo delito
de atentado violento ao pudor praticado contra sua bisneta [art. 214 (2) c/c art. 224 (3), “a”, do Código
Penal (redação anterior à Lei 12.015/2009)]. O Colegiado asseverou que, na relação de parentesco com a
bisneta, o bisavô está no terceiro grau da linha reta, nos termos previstos no Código Civil, e não há, no
ordenamento  jurídico,  nenhuma regra  de  limitação quanto  ao  número  de  gerações.  Nesse  contexto,
pontuou ser juridicamente possível a majoração da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente,
bisavô da vítima, em razão da incidência da causa de aumento prevista no inciso II do art.  226 do
Código Penal, considerada a figura do ascendente. Ademais, observou que a vítima foi violentada dos
sete aos nove anos de idade, entre o ano de 2003 e o início de 2006. Nesse período, o recorrente se
aproveitou  da  sua  condição  especial  de  ascendente  e,  em  consequência,  da  confiança  dos  demais
familiares.  Assim,  não só  a  relação  de  parentesco  tem relevância  jurídica  no  caso,  mas  também a
autoridade que o recorrente exercia sobre a vítima, ameaçando-a ou presenteando-a para satisfazer o
desejo sexual dele. (1) CP/1940: “Art. 226. A pena é aumentada da quarta parte: (...) II – se o agente é
ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou por
qualquer outro título tem autoridade sobre ela” (Redação anterior à Lei 11.106/2005). 
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(2) CP/1940: “Art. 214. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir
que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Pena – reclusão de dois a sete anos”
(Redação anterior à Lei 12.015/2009). (3) CP/1940: “Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima: a)
não é maior de catorze anos” (Redação anterior à Lei 12.015/2009). RHC 138717/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgamento em 23.5.2017. (RHC-138717)

                            DICA DE 
                           LEITURA
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PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA  COM  PARTICIPAÇÃO  DE  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO,  FRAUDE  A
LICITAÇÃO, PECULATO, FRAUDE A CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO PREJUDICADO. NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DE
INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  AO  ART.  13,  §  1º,  DA
RESOLUÇÃO N.  59/2008  DO CNJ.  INEXISTÊNCIA.  OBSERVÂNCIA DA LEI  N.  9.296/96.
DESCUMPRIMENTO DE RESOLUÇÃO DO CNJ CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO
E, NO RESTANTE, DESPROVIDO. 1. Em informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau a esta
Corte Superior, verificou-se que sobreveio liberdade provisória em 8/11/2016, mediante a imposição de
medidas  cautelares  alternativas  (fl.  649).  Desse  modo,  contata-se  a  prejudicialidade  do  pedido  de
revogação do Decreto constritivo cautelar, bem como, também, a alegação de excesso de prazo para
formação da culpa.  2.  In casu,  o  pedido de prorrogação da interceptação telefônica formulado pelo
Ministério  Público  foi  endereçado ao Juízo  competente para a  ação principal,  durante  o horário de
expediente forense, portanto, fora do plantão judiciário. Todavia, a decisão foi proferida pela Magistrada
que preside o feito principal, após o horário normal, enquanto ocupava, também, o plantão judiciário,
tendo a expressão "recebido no plantão" sido aposta na decisão de forma equivocada, consistindo em
mero erro material. Informou, ainda, a Magistrada de piso, que o cumprimento da decisão se deu no dia
posterior ao lançamento da decisão nos autos, dentro do horário forense. 3. Nesse contexto, constato que
os comandos legais previstos na Lei n. 9.296/96 foram atendidos, porquanto a medida foi deferida pela
Juíza de primeiro grau responsável pela causa principal, portanto a autoridade judicial competente para a
análise da medida. Não ficou demonstrado, também, nenhuma violação da Resolução n. 59/2008 do
CNJ, tendo em vista que o pedido de prorrogação foi protocolado pelo Ministério Público, durante o
expediente forense, não tendo invadido o horário do plantão judiciário, sendo irrelevante que a decisão
proferida pela Magistrada competente para o feito tenha sido após o horário normal de expediente. 4.
Esta  Corte  Superior  tem se  posicionado  no  sentido  de  que  a  não  observância  das  recomendações
contidas  na  Resolução  n.  59/2008  do  CNJ  configura  mera  irregularidade,  não  conduzindo  ao
reconhecimento de nulidade do ato, desde que atendido o comando legal imposto pela Lei n. 9.296/96,
como se verificou na hipótese dos autos. Recurso ordinário parcialmente prejudicado e, no restante,
desprovido.  (STJ;  RHC  78.587;  Proc.  2016/0305135-0;  SC;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Joel  Ilan
Paciornik; DJE 07/06/2017).

(STJ) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO.  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA  PRISÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.  RECURSO DESPROVIDO.  1.  Hipótese  na  qual  o  magistrado
singular, ao homologar o flagrante, não converteu a prisão em flagrante em preventiva devido à ausência
dos requisitos autorizadores do art.  313 do Código de Processo Penal. Porém, ao deferir a liberdade
provisória,  impôs  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319  do  mesmo  diploma  legal,  dentre  elas,

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



monitoração eletrônica. 2. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo,
se  for  o  caso,  as  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319  deste  Código  e  observados  os  critérios
constantes do art.  282 deste Código. 3. No caso, o recorrente havia sido agraciado com a liberdade
provisória apenas um ano antes, em processo no qual responde pela prática de crime de mesma natureza
- porte de arma de fogo - demonstrando seu destemor à lei penal. Por outro lado, constam de sua folha de
antecedentes registros de ações penais por crimes de homicídio e violência doméstica, evidenciando sua
predisposição para as práticas delitivas, o que justifica, portanto, a medida cautelar imposta. 4. Não se
sustentam os argumentos defensivos de que o equipamento seria humilhante e traria graves prejuízos na
sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que o dispositivo é instalado no tornozelo, local discreto
e facilmente ocultável, sendo, por outro lado, necessário para a comprovação do devido cumprimento
das medidas impostas. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 81.893/CE, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES.  AUSÊNCIA  DE  REALIZAÇÃO  DA  AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA.  VÍCIO
SUPERADO  PELA  DECRETAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  SUPERVENIÊNCIA  DE
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  QUE  NÃO  AGREGA  FUNDAMENTOS  AO  DECRETO
PRISIONAL PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PERICULOSIDADE  CONCRETA  DO  AGENTE.  MAUS
ANTECEDENTES.  PRISÃO  QUE  VISA  OBSTAR  A  REITERAÇÃO  DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  MEDIDAS  CAUTELARES  ALTERNATIVAS.
INAPLICABILIDADE.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS  DESPROVIDO. 1.
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que, com a decretação da prisão preventiva, a alegação de
nulidade  pela  não realização  da  audiência  de  custódia  fica  superada,  uma vez  que  a  conversão  do
flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. 2. A Quinta
Turma deste Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da
custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar
prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos
ao Decreto prisional primitivo. Precedente. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código
de Processo Penal. CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão cautelar foi
adequadamente  motivada  pelas  instâncias  ordinárias,  que  demonstraram,  com  base  em  elementos
concretos dos autos, a periculosidade do recorrente e a necessidade de se resguardar a ordem pública,
uma vez que Jeferson, previamente ajustado com outros três  indivíduos,  além de dois adolescentes,
exerceu grave ameaça com emprego de arma de fogo para efetuar a subtração de pertences da vítima.
Ademais, Jeferson possui maus antecedentes, visto que ostenta condenação com trânsito em julgado,
restando evidenciada a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
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Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a
sua revogação. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências  menos  gravosas  seriam  insuficientes  para  a  manutenção  da  ordem  pública.  Recurso
ordinário em habeas corpus prejudicado quanto aos recorrentes GUILHERME, MATHEUS e LARISSA,
em razão da perda superveniente do objeto, e desprovido quanto ao recorrente JEFERSON. (STJ; RHC
80.253; Proc. 2017/0010321-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 07/06/2017)

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA  FEDERAL  VERSUS  JUSTIÇA
ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM PORNOGRÁFICA DE
ADOLESCENTE  VIA  WHATSAPP  E  EM  CHAT  NO  FACEBOOK.  ART.  241-A  DA  LEI
8.069/1990 (ECA). INTERNACIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.  Cinge-se  a  discussão  a  definir  se  compete  à  Justiça  Federal  ou  à  Justiça  Estadual  a
condução de inquérito policial que investiga o cometimento, em tese, de crime de compartilhamento de
material  pornográfico  envolvendo  criança  ou  adolescente  (art.  241-A da  Lei  8.069/90),  que  foram
trocadas por particulares, via Whatsapp e por meio de chat na rede social Facebook. Em 29/10/2015, a
matéria  foi  posta  a  exame  do  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  Recurso
Extraordinário n. 628.624-MG, em sede de repercussão geral, ocasião em que ficou assentado que a
fixação da competência da Justiça Federal para o julgamento do delito do art. 241-A do Estatuto da
Criança e  do Adolescente (divulgação e  publicação de conteúdo pedófilo-pornográfico)  pressupõe a
possibilidade de identificação do atributo da internacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia
obter. Observe-se que a constatação da internacionalidade do delito demandaria apenas que a publicação
do material pornográfico tivesse sido feita em “ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a
qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet”, independentemente da
ocorrência  efetiva de acesso no estrangeiro.  Por sua vez,  tanto no aplicativo WhatsApp quanto nos
diálogos  (chat)  estabelecidos  na  rede  social  Facebook,  a  comunicação  se  dá  entre  destinatários
escolhidos pelo emissor da mensagem. Trata-se de troca de informação privada que não está acessível a
qualquer pessoa. Assim sendo, não preenchido o requisito estabelecido pela Corte Suprema, de que a
postagem de conteúdo pedófilo-pornográfico tenha sido feita em cenário propício ao livre acesso, deve-
se ter em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão do âmbito de
divulgação e publicação do referido conteúdo, o que revela a competência da Justiça Estadual. (CC
150.564-MG, Rel.  Min. Reynaldo Soares da Fonseca,  por unanimidade,  julgado em 26/4/2017, DJe
2/5/2017.)

TRÁFICO DE DROGAS. PROVA OBTIDA DE CONVERSA TRAVADA POR FUNÇÃO VIVA-
VOZ  DO  APARELHO  CELULAR  DO  SUSPEITO.  DÚVIDAS  QUANTO  AO
CONSENTIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE  AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.  ILICITUDE
CONSTATADA.  A questão tratada está  em saber  se  é  lícita  a  prova obtida por autoridade policial
decorrente da reprodução de conversa travada entre o suspeito e sua mãe por meio do recurso "viva-
voz"do  celular,  que  possibilitou  o  flagrante  do  crime  de  tráfico  de  drogas  em sua  residência.  No
julgamento do RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/9/2016, esta Corte teve
a oportunidade de apreciar matéria semelhante ao caso aqui tratado, considerando ilícito o acesso aos

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



dados do celular e das conversas de whatsapp extraídas do aparelho celular da acusada, dada a ausência
de ordem judicial para tanto, ao entendimento de que, no acesso aos dados do aparelho, se tem a devassa
de dados particulares, com violação à intimidade do agente. No caso presente, embora nada de ilícito
houvesse sido encontrado em poder do acusado, a prova da traficância foi obtida em flagrante violação
ao direito constitucional à não autoincriminação, uma vez que aquele foi compelido a reproduzir, contra
si, conversa travada com terceira pessoa pelo sistema viva-voz do celular, que conduziu os policiais à
sua residência e culminou com a arrecadação de todo material estupefaciente em questão. Desse modo,
está-se diante de situação onde a prova está contaminada, diante do disposto na essência da teoria dos
frutos  da  árvore  envenenada  (fruits  of  the  poisonous  tree),  consagrada  no  art.  5º,  inciso  LVI,  da
Constituição Federal, que proclama a nódoa de provas, supostamente consideradas lícitas e admissíveis,
mas obtidas a partir de outras declaradas nulas pela forma ilícita de sua colheita. (REsp 1.630.097-RJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado em 18/4/2017, DJe 28/4/2017.)

HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ELEMENTO  INFORMATIVO  COLHIDO  NA  FASE
INQUISITORIAL.  TESTEMUNHO POR OUVIR DIZER.  FUNDAMENTO EXCLUSIVO DA
DECISÃO  DE  PRONÚNCIA.  INVIABILIDADE.  O  ponto  nodal  da  discussão  cinge-se  à
possibilidade de a pronúncia ser fundamentada exclusivamente em elemento informativo colhido na fase
inquisitorial da persecução penal. Com efeito, é cediço que, muito embora a análise aprofundada dos
elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu,
dada  a  sua  carga  decisória,  sem  qualquer  lastro  probatório  colhido  em  juízo,  fundamentada
exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial, mormente quando essa prova se encontra isolada
nos autos. É verdade que alguns julgados proferidos pela Quinta e Sexta Turmas deste Superior Tribunal,
denotam a orientação de que, muito embora não seja possível sustentar uma condenação com base em
prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, não ratificada em juízo, tal entendimento não se
aplica  à  decisão  de  pronúncia  (v.g.  HC  n.  314.454-SC,  Rel.  Ministro  Ribeiro  Dantas,  5ª  T;  DJe
17/2/2017; AgRg no REsp 1.582.122-RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 13/6/2016).
Entretanto, essa orientação não se aplica à hipótese em que testemunhos produzidos na fase judicial não
apontem os acusados como autores do delito  e  os depoimentos  colhidos na fase inquisitorial  sejam
“relatos baseados em testemunho por ouvir dizer”. Sobre a temática – já enfrentada na oportunidade em
que apreciado o REsp 1.444.372-RS, DJe 25/2/2016 – vale observar que a norma segundo a qual a
testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per  sensum alterius impede,  em
alguns sistemas  – como o norte-americano – o depoimento  da testemunha indireta,  por  ouvir  dizer
(hearsay rule). No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, doutrina aponta
que “não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para
dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta.” A
razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco
confiável, visto que os relatos se alteram quando passam de boca a boca,  o acusado não tem como
refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.
Assim, a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova
mínima  e,  diga-se,  judicializada,  na  qual  haja  sido  garantido  o  devido  processo  legal,  com  o
contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. (REsp 1.373.356-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti
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Cruz, por unanimidade, julgado em 20/4/2017, DJe 28/4/2017.)

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §
4°, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE “MULA”. AUSÊNCIA DE PROVA DE
QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade
de reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de 'mula' do
tráfico. Inicialmente, convém anotar que a Quinta e a Sexta Turmas deste Superior Tribunal de Justiça
têm entendimento oscilante sobre a matéria. Diante da jurisprudência hesitante desta Corte, entende-se
por bem acolher e acompanhar o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que a simples atuação como "mula" não induz automaticamente a conclusão de que o agente integre
organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável
e permanente, com o grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição prevista no § 4° do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos
que  comprovem  que  a  “mula”  integre  a  organização  criminosa  (HC  132.459,  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski,  DJe  13/2/2017).  Ainda  sobre  a  matéria,  firmou-se  também  no  Pretório  Excelso  o
entendimento  de  que  a  atuação do agente  na condição de  "mula",  embora  não seja  suficiente  para
denotar  que integre,  de forma estável  e  permanente,  organização criminosa,  configura circunstância
concreta e idônea para se valorar negativamente na terceira fase da dosimetria, modulando a aplicação
da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (HC 120.985, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe 30/6/2016). Logo, devidamente comprovado que a conduta do paciente se reveste de maior grau de
reprovabilidade, pois tinha conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional,
o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ser
estabelecido no mínimo legal. (HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em
6/4/2017, DJe 17/4/2017.)

CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE  DANO  EFETIVO  AO  MEIO  AMBIENTE.  ATIPICIDADE  MATERIAL DA
CONDUTA.  A controvérsia gira em torno da aplicação do princípio da insignificância à conduta de
pescador que, ao retirar espécime do rio, não concretiza a pesca, pois realiza a devolução do peixe ainda
vivo  ao  seu  habitat.  Sobre  o  tema,  é  cediço  que  a  atipicidade  material,  no  plano  do  princípio  da
insignificância, pressupõe a concomitância de mínima ofensividade da conduta, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade  do  comportamento  e  inexpressividade  da  lesão  jurídica  provocada.  Ademais,  é
entendimento desta Corte que somente haverá lesão ambiental irrelevante no sentido penal quando a
avaliação dos índices de desvalor da ação e do resultado indicar que é ínfimo o grau da lesividade da
conduta praticada contra o bem ambiental tutelado, isto porque não se deve considerar apenas questões
jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas deve-se levar em conta o equilíbrio ecológico que
faz possíveis as condições de vida no planeta. Nesse sentido: HC 242.132-PR, Rel. Min. Maria Thereza
De Assis Moura,  Rel.  para acórdão Min. Rogerio Schietti  Cruz,  Sexta Turma,  DJe 4/8/2014. Desse
modo, tem-se que a devolução do peixe vivo ao rio demonstra a mínima ofensividade ao meio ambiente,
circunstância registrada no "Relatório de Fiscalização firmado pelo ICMBio [em que] foi informado que
a gravidade do dano foi  leve,  além do crime não ter  sido cometido atingindo espécies ameaçadas".
Outrossim, os instrumentos utilizados – vara de molinete com carretilha, linhas e isopor –, são de uso
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permitido  e  não  configuram  profissionalismo,  contrariamente,  demonstram  o  amadorismo  do
denunciado. Assim sendo, na ausência de lesividade ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora
(art. 34, caput, da Lei n. 9.605/1998), verifica-se a atipicidade da conduta. (REsp 1.409.051-SC, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 20/4/2017, DJe 28/4/2017.)
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JULGADOS DO TJCE 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO  DE  DETERMINADO  PONTO  ADUZIDO  PELA  DEFESA.
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE LEI PENA MAIS GRAVOSA E NÃO A DA ÉPOCA DOS
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FATOS. ADEMAIS REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO APLICADO, EM HARMONIA AO
QUE DISPÕE O ART. 33, § 2º B DO CP. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Havendo matéria de
ordem pública não apreciada no acórdão embargado, deve o Tribunal sanar a omissão e manifestar-se
sobre  a  questão,  sendo,  para  tanto,  adequada  a  via  dos  embargos  declaratórios.  2.  Por  ocasião  da
sentença condenatória de primeiro grau, a magistrada procedeu à aplicação de Lei Penal mais gravosa,
causando prejuízo ao réu. 3. Se o fato ocorreu antes da vigência da Lei n. 11.106/05, que modificou o
art. 226, II do CP, o dispositivo legal a ser aplicado é o ainda previsto anteriormente. 4. Com base na
pena fixada para o embargante, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência,
aplica-se o regime prisional semi-aberto, em harmonia ao que dispõe o art. 33, § 2º b do CP. 5. Embargos
conhecidos e acolhidos. (TJCE; EDcl 1047997-20.2000.8.06.0001/50001; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos; DJCE 07/06/2017; Pág. 121) 

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.  COMPROVADA  A
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DO  CRIME.  CONTEXTO  PROBATÓRIO  DENSO.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.  INEXISTÊNCIA DE  PROVA CABAL E  IRREFUTÁVEL.
PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO
TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em face da nota que lhe é
típica  (decisão  interlocutória  mista  não  terminativa),  exteriorizada  ainda  na  primeira  fase  do
procedimento escalonado do Júri,  gera o impulso do procedimento para a segunda fase, denominada
judicium  causae ou  de  julgamento  final  ou  de  mérito,  na  qual  os  jurados  decidirão,  através  do
questionário, o reconhecimento de uma absolvição, condenação ou desclassificação dos fatos articulados
no libelo e sustentados em plenário. 2. As circunstâncias do crime de acordo com os relatos testemunhais
não permitem de forma alguma que a tese de legítima defesa putativa se revele estreme de dúvidas - na
verdade  sequer  foi  mencionado  por  qualquer  testemunha  a  tal  "sugesta"do  ofendido  que  pudesse
justificar a descriminante putativa -, devendo o mérito da causa ser resolvida pelo órgão competente, no
caso o Júri Popular, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3. A alegação de legítima
defesa,  portanto,  encontra-se desprovida de provas incontestáveis a favor do réu.  Assim, inexistindo
prova cabal e irrefutável para dar suporte à tese da legítima defesa, incumbe ao Conselho de Sentença
acolher ou afastar a excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4. Havendo dúvida, como efetivamente ocorreu e foi bem destacado na fundamentação da decisão em
análise, deve o Juiz proferir a sentença de pronúncia contra o acusado, em razão do princípio do in dubio
pro societate, o qual prevalece essencialmente no processo penal do júri em fase de pronúncia. Convém
ressaltar que essa decisão somente encerra um conteúdo declaratório em que o Magistrado proclama a
admissibilidade  da acusação,  para  que o réu seja  submetido a  julgamento  pelo Tribunal  do Júri.  5.
Portanto,  extraindo-se  dos  autos  indícios  necessários  da  autoria  do  crime,  e  sendo  inconteste  a
materialidade do mesmo, deve-se reservar o exame mais apurado da acusação para o soberano Tribunal
Popular do Júri, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
"d"da CF/88). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; RSE 1055844-73.2000.8.06.0001; Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Padua Silva; DJCE 07/06/2017; Pág. 124) 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.  ERRO  NA
EXECUÇÃO.  SENTENÇA DE  PRONÚNCIA.  PRETENSÃO  DE  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA.
DESCABIMENTO.  INDICAÇÃO  DA MATERIALIDADE  DO  FATO  E  DOS  INDÍCIOS  DE
AUTORIA.  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  PEDIDO  DE  EXCLUSÃO  DE
QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
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CRIME.  RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  1.  O  réu  fora  pronunciado  pela  suposta
prática dos crimes previstos nos arts. Art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 20, 29 e 73, todos do Código
Penal e art. 121, § 2º, I e IV c/c 14, inc. II, do Código Penal. 2. Havendo prova da materialidade delitiva
e indícios suficientes de autoria, remete-se o acusado a julgamento pelo júri que é o órgão constitucional
e soberanamente legitimado para valorar os crimes contra a vida. 3. O juízo exercido na pronúncia é de
admissibilidade  e  não de  condenação.  Por  intermédio  dela  são  remetidos  os  casos  à  apreciação  do
Tribunal do Júri, a quem, constitucionalmente, foi concedido o poder de julgá-los. Isto porque, na sessão
plenária o exame das provas é mais aprofundado, os debates buscam a verdade diante dos argumentos
conflitantes apresentados pela defesa e acusação, devendo o colegiado leigo, com a soberania que lhe
atribui a Constituição, decidir o destino do acriminado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; RSE
0208269-82.2012.8.06.0001;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Antônio  Padua  Silva;  DJCE
07/06/2017; Pág. 122)

DIREITO  PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  SENTENÇA  DE
PRONÚNCIA.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  SUFICIENTEMENTE
PROVADOS. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. 1. A insurgência recursal dá-se contra a sentença de fls. 100/104, que pronunciou o
recorrente como incurso, em tese, na conduta típica descrita no art. Art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, todos
do Código Penal Brasileiro. 2. Em síntese, para uma melhor compreensão dos fatos, a denúncia e o
inquérito acostado faz constar que no dia 9 de junho de 2015, no município de Pedra Branca,  mas
especificamente no Distrito de Santa Cruz do Banabuiu, por volta das 11:00 hs, o réu/recorrente, com
vontade  de  matar,  desferiu  três  pancadas  na  vítima,  com  uma  foice,  sendo  uma  delas  na  cabeça,
causando-lhe lesões, tudo por conta da construção de uma "valeta"que seria construído no terreno da
vítima, que não permitia tal obra, não vindo a falecer por circunstâncias alheia a vontade do agente. 3.
No mérito,  nada obstante os argumentos expostos pelo recorrente,  é pacífico tanto no entendimento
doutrinário quanto jurisprudencial,  que a sentença de pronúncia nada mais é que um mero juízo de
admissibilidade  da peça  inicial,  fundada numa dada suspeita  ou dúvida,  consistente  na  permissão e
viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, para sua deflagração, uma certeza in concreta quanto a
acusação, ou seja, o fato de haver a pronúncia do réu, não lhe reporta a qualquer avaliação de mérito,
resolvendo-se eventuais dúvidas probatórias com o princípio do in dubio pro societate - deixando, assim,
ao encargo dos jurados a análise da quaestio. Aliás, neste sentido corrobora a jurisprudência do STF e
desta e. Corte de Justiça. 4. Desta forma, é sabido que para a decisão de pronúncia, basta apenas a
presença  de  indícios  de  que  o  réu  seja  o  autor  ou  tenha  participado,  eficientemente,  do  resultado
delituoso, e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe a regra escrita no art. 413,
do Código de Processo Penal. 5. Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada
através do Auto de Exame de Corpo de Delito, que comprova a agressão por arma branca com 03 (três)
lesões no corpo da vítima, afirmando o perigo de vida. 6. Quanto à autoria, esta é inconteste, pois há nos
autos a afirmação, pelo próprio recorrente (fls. 21) de que fora ele quem causou as lesões na vítima,
colocando-a em perigo de morte. 7. Com relação a qualificadora, essa deve ser mantida, porquanto na
minha visão, conforme a prova constante nos autos, há um acervo probatório suficiente, haja vista a
situação de desproporcionalidade existente entre o crime e o motivo que o levou a ser perpetrado, o que
não quer dizer que tal situação pode ser melhor analisada na 2 ª fase do procedimento do Tribunal do
Júri e, por ventura, o Conselho de Sentença resolva pelo seu não acolhimento, vigorando aí, mais uma
vez o princípio do in dubio pro societate, já que, assim como o Juízo da pronúncia, esta Relatoria não
pode valorar qualquer prova dos autos, porquanto tal matéria é de competência adstrita ao Conselho de
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Sentença.  8.  Assim,  a  desconstituição  da  pronúncia  requerida  pelo  réu  somente  seria  possível  se
realmente não existisse qualquer indício de autoria ou não estivesse provada a existência do delito, O
QUE  NÃO  RESTOU  CONFIGURADO  NOS  AUTOS,  porque,  como  já  dito,  ao  menos  a  priori,
comprovado os indícios de autoria e materialidade do delito, não há outra opção senão a pronúncia"() o
que não quer dizer que isso possa ser refutado pelo Conselho de Sentença, que poderá valorar as provas
de modo distinto ()"9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e DESPROVIDO. (TJCE; RSE 0005030-
11.2015.8.06.0143; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Padua Silva; DJCE 07/06/2017; Pág.
122) 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. MORTE DE UM DOS
RÉUS.  PREJUDICIALIDADE  PARCIAL  DO  RECURSO.  PROLAÇÃO  DO  JUÍZO  DE
RETRATAÇÃO ANTES DAS CONTRARRAZÕES DA DEFESA. MERA IRREGULARIDADE.
RECORRIDOS PRESOS EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE SEQUESTRO
E  CÁRCERE  PRIVADO,  DESOBEDIÊNCIA  E  COAÇÃO  NO  CURSO  DO  PROCESSO.
PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA
CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E  PROVIDO. 1.
Recurso manejado pelo Ministério Público, objetivando a reforma da decisão que concedeu a liberdade
provisória aos acusados, sob o argumento de que as prisões preventivas são necessárias para a garantia
da  ordem  pública  e  conveniência  da  instrução  criminal.  2.  O  recurso  está  prejudicado  quanto  ao
recorrido  Diógenes  de  Almeida  Araújo,  em  face  de  sua  comprovada  morte,  estando  extinta  a
punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal. 3. A prolação do juízo de retratação antes
das contrarrazões da defesa não é caso de nulidade, mas sim de mera irregularidade, mormente porque
não restou demonstrado prejuízo às partes. 4. A prisão preventiva representa uma exceção ao princípio
da presunção de inocência, que somente deve ser ordenada em situações de absoluta e real necessidade.
Em razão disso, a segregação cautelar deve distanciar-se de qualquer função punitiva, devendo servir
unicamente como instrumento para garantir a eficácia da persecução penal, em um contexto em que se
verifica a existência real dos riscos previsto na Lei, tal como no caso dos autos. 5. Os recorridos foram
presos  em  flagrante  delito  após  associarem-se  criminosamente  para  sequestrar  uma  testemunha  de
processo judicial, utilizando-se de grave ameaça, para depois abandoná-la em local ermo, para que não
comparecesse ao Fórum local e prestasse depoimento em processo criminal em que figura como réu o
pai de um dos recorridos, o qual é acusado de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 6. O modus
operandi da conduta criminosa evidencia a periculosidade concreta dos acusados e a franca possibilidade
de reiteração delituosa, além da ineficácia de medida cautelar diversa da prisão, sendo motivo idôneo
para embasar a decretação da prisão cautelar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Eventuais
condições subjetivas favoráveis dos agentes não preponderam diante dos elementos que justificam a
prisão  preventiva.  Precedentes  do  STJ.  8.  Recurso  parcialmente  conhecido  e  provido.  (TJCE;  RSE
0001250-07.2015.8.06.0000;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Maria  Edna  Martins;  DJCE
07/06/2017; Pág. 112) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA DA LEI MARIA DA PENHA. NÃO
REPRESENTAÇÃO  NO  ÂMBITO  CRIMINAL  -  CRIME  DE  AÇÃO  PENALPÚBLICA
CONDICIONADA. MEDIDAS PROTETIVAS DE NATUREZA SATISFATIVA. COMPETÊNCIA
DA VARA CÍVEL. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da
3ª Vara da Comarca do Aracati/CE em face do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Aracati, tendo
por objeto o processamento feito que busca à concessão de medidas protetivas com fundamento na Lei

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



nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) em favor de vítima de violência doméstica e familiar. 2. Cinge-se a
controvérsia  acerca  do  juízo  competente  para  processar  e  julgar  pleito  exclusivo  de  concessão  de
medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06, quando ausente a representação da vítima em crime de
ação penal pública condicionada. 3. A medida protetiva no caso em apreço tem natureza cível, haja vista
ter sido solicitada pela vítima de violência doméstica e familiar de forma autônoma, não estando atrelada
a processo de natureza criminal. Trata-se de medida de natureza cautelar cível, logo deve ser processada
perante  um  juízo  cível,  no  caso  o  suscitado.  4.  Conflito  de  Competência  conhecido  para  fixar  a
competência do Juízo Cível. (TJCE; CJ 0000506-41.2017.8.06.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel.
Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 07/06/2017; Pág. 123) 

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABORTO E
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE
DE  PROVA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  PÁS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.  PRELIMINARES
REJEITADAS.  COMPROVADA  A  MATERIALIDADE  E  PRESENTES  OS  INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIAS. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO  DOS  RECURSOS.  1.  Os  recorrentes  Dionísio  Broxado  Lapa  Filho,  Adriana
Fernandes Vieira e Raimunda dos Santos Campos apresentam questões preliminares, consistentes em
cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de oitiva da denunciada Maria do Carmo Rodrigues
Alencar  e  pela  ilicitude  da  filmagem efetuada  no  interior  do  consultório  do  pronunciado  Dionísio
Broxado Lapa Filho, pois teria sido realizada sem autorização judicial. 2. O indeferimento observado
nos autos quanto ao pleito de oitiva da senhora Maria do Carmo Rodrigues Alencar foi no sentido da
mesma ser ouvida como testemunha e, desta feita, prestar compromisso. Mas foi deferido a oitiva de
Maria do Carmo como declarante, tendo a magistrada fundamentado sua decisão no fato de que a mesma
era também denunciada em processo diverso. 3. Com relação do pedido de expedição de ofício às Varas
de Família da Comarca de Fortaleza, para certificar a tramitação de ação de investigação de paternidade
em favor de Maria Eduarda Alencar Assunção, filha de Maria do Carmo Rodrigues Alencar, o mesmo
também foi  devidamente decidido e  negado com o fundamento de que já há nos autos  certidão de
nascimento da referida criança. Portanto, desnecessário o deferimento da diligência. 4. Observa-se nos
autos  que  o  convencimento  da  juíza  para  a  pronuncia  dos  recorrentes  não  teve  como  fundamento
exclusivo o vídeo dos policiais em atendimento na clínica do Dr. Dionísio Lapa, documento que faz
parte do inquérito que dá subsídio à denúncia. Noutro ponto, importante registrar que o referido vídeo
sempre  esteve  a  disposição  da  defesa.  5.  Não  restou  demonstrado  nenhum  prejuízo  à  defesa  que
ensejasse nulidade, incidindo na espécie o princípio do pas de nullité sans grief, consubstanciado no art.
563 do Código de Processo Penal 6. Não merece reproche a decisão de pronúncia na qual a juíza, a partir
do exame da prova dos  autos,  se  convenceu da materialidade do crime e da existência  de indícios
suficientes de autorias cabendo ao Conselho de Sentença a incumbência de valorar as provas e decidir
sobre a procedência ou não das imputações que pesam contra os acusados. 7. Recursos conhecidos e não
providos. (TJCE; RSE 0010420-10.2009.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade
de Alencar Magalhães; DJCE 06/06/2017; Pág. 85)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, CPB). AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE (ART.
420,  §  ÚNICO, CPP).  FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PRESO DA SESSÃO PLENÁRIA.
NULIDADE  ABSOLUTA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  ORDEM  CONCEDIDA. Não  se
constata nulidade na intimação da pronúncia, quando o paciente encontrava-se solto, tendo sido tentada
sua intimação no endereço constante dos autos. Segundo certidão do Oficial de Justiça acostada nas fls.
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24, por haver a suspeita de o pronunciado estar se ocultando para eximir-se de suas responsabilidades
penais, a intimação foi realizada por hora certa, por meio de seu genitor, Senhor Cícero Medeiros de
Moraes. Não fosse suficiente a intimação ficta nos moldes realizados, cuidou o juízo da pronúncia de
intimar o réu também por edital, conforme se constata nos documentos de fls. 25/27. Não há falar em
nulidade relacionada a intimação da pronúncia, uma vez que efetivada com espeque no parágrafo único
do artigo 420 do Estatuto Processual  Repressivo.  Por outro lado,  a  documentação anexada ao feito
evidencia que o paciente se encontrava preso, por delito diverso, quando da realização de seu julgamento
pelo Tribunal do Júri, ocorrido em 19/04/2011. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o réu, ainda
que preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar os atos processuais, sob pena de
nulidade absoluta, cumprindo ao Estado assegurar ao réu preso o exercício pleno do direito de defesa,
notadamente o direito de presença. De forma que reconheço a nulidade arguida, em face da ausência de
intimação  do  réu  para  sessão  do  Júri,  quando  preso  a  disposição  da  Justiça.  Ordem  concedida.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus nos termo do voto
da relatora. Fortaleza, 23 de maio de 2017. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR
MAGALHÃES Relatora (Disponibilização:  Quarta-feira,  31 de Maio de 2017 Caderno 2: Judiciario
Fortaleza, Ano VII - Edição 1682, págs. 76-77) (TJCE) 0622188-37.2016.8.06.0000 - Habeas Corpus.
Impetrante:  Defensoria Pública do Estado do Ceará.  Def. Público: Defensoria Pública do Estado do
Ceará (OAB: /CE). Paciente: Orion Napoleão de Moraes Neto. Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara do
Júri da Comarca de Fortaleza. Relator(a): LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES. 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  PROVA  DA  AUTORIA  E  DA
MATERIALIDADE.  MINORAÇÃO  DA  PENA-BASE.  IMPOSSIBILIDADE.  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO
REGIME  FECHADO  PARA  O  SEMI-ABERTO.  APELAÇÃO  CONHECIDA  E
PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - A materialidade do crime de tráfico restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e laudos definitivos de constatação das substâncias
entorpecentes. 2 - A autoria, por sua vez, está caracterizada pelas provas dos autos. Os depoimentos dos
policiais militares envolvidos no flagrante foram coerentes e alinhados e confirmaram, em linhas gerais,
a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Não há porque duvidar dos depoimentos acusatórios pois
estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício
de que os mesmos tivessem qualquer interesse em prejudicar o réu. 3 - Para se configurar o delito de
tráfico de drogas, não é necessário o flagrante da prática de atos de comércio com a droga, bastando,
para tanto, que a conduta do agente se adeque a qualquer dos comportamentos descritos no dispositivo
legal, ou seja, guardá-lo, tê-lo em depósito para o consumo de outrem. A Lei de Drogas não exige que o
agente seja surpreendido no ato de venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias em que se
desenvolveu a ação criminosa, a natureza e a quantidade do entorpecente denotem a traficância. 4. O
apelante é primário e, tecnicamente, sem antecedentes e não há elementos que demonstrem que a mesma
se dedique a qualquer atividade delituosa ou evidencie sua integração a organização criminosa. Contudo,
foi flagrado com 23 papelotes de crack. Não cabe a redução da a pena fixada para o crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como aplicação do § 4º do mencionado dispositivo legal, em face da
especial nocividade à saúde pública do entorpecente apreendido com o réu, bem como a quantidade
apreendida. 5. Não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser reconhecida, considerando que o artigo 42,
da Lei de Drogas dispõe que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o
previsto  no  art.  59  do  Código  Penal,  a  natureza  e  a  quantidade  da  substância  ou  do  produto,  a
personalidade e a  conduta social  do agente".  Na espécie,  a  quantidade e  a  espécie  do entorpecente
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apreendido 23 papelotes de crack, justificariam, inclusive, a fixação da sanção em patamar mais elevado.
6.  Pesaram sobre o apelante  a  conduta  social,  à  personalidade do agente,  porém, deve-se levar  em
consideração, o fato do réu ser primário, tecnicamente, de bons antecedentes e com residência fixa.
Logo, não há motivos para mantê-lo em regime fechado, devendo prevalecer o princípio do regime
semi-aberto. 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e
discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0020312-30.2015.8.06.0001, em que é apelante Moisés
Pereira  do  Nascimento  e  apelado  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará.  Acordam  os
Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por
unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.
Fortaleza,  FRANCISCO  DARIVAL  BESERRA  PRIMO  Presidente  do  Órgão  Julgador
DESEMBARGADOR  RAIMUNDO  NONATO  SILVA  SANTOS  Relator  (TJCE  0020312-
30.2015.8.06.0001. Rel Des. Francisco Darival Beserra Primo. Julgado em 08.11.2016)

ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

DECRETO Nº 9.065, DE 31 DE MAIO DE 2017
Promulga o Acordo sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a República Federativa do
Brasil  e  a  República  da  Turquia,  firmado  em  Ancara,  em  7  de  outubro  de  2011.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Decreto/D9065.htm 
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