
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 30 de janeiro de 2018 – Nº 01

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue  o  Informativo  CAOCRIM  01/2018,  com  notícias  locais  e  nacionais  que  reputamos  de  
relevância para a atuação criminal e conhecimento do Ministério Público.
Aos que desejarem apresentar sugestões de temas ou material para publicação, basta enviá-las para o  
e-mail institucional do CAOCRIM (caocrim@mpce.mp.br) ou via grupo do CAOCRIM no Telegram. 
Boa leitura! 

EQUIPE CAOCRIM.

   

NOTÍCIAS
  

Polícia  Civil  abre  superdelegacia  para  combater  crime  organizado 

https://goo.gl/6ZJ8KW     

MPE  e  PRF  firmam  parceria  para  combate  ao  crime  organizado 

Instituições formalizaram acordo para investigação especializada
      https://goo.gl/YWxQqB   

Ministro  nega  liminar  contra  exigências  para  aquisição  e  porte  de  armas  por  juízes 
https://goo.gl/fyCzV2 

Negado HC a condenado por participação em racha e embriaguez ao volante   https://goo.gl/Dyq2X4     

Acusado de desviar verbas do Fundef tem prisão mantida https://goo.gl/N5Q6LZ 

Negada prisão domiciliar a mãe de menores denunciada por homicídio   https://goo.gl/fy8HWA   
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Mantida  prisão  de  diretores  de  empresa  que  controla aterro  sanitário  em  Marituba  (PA) 
https://goo.gl/EFC3Rk     

Penas de dupla acusada de vários crimes em Canindé somam mais de 135 anos de prisão

https://goo.gl/3rKq4p     

DIRETO DO STF

 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  HO MICÍDIO 
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA  FORMAÇÃO DA CULPA 
NÃO CONFIGURADO. 1.  A razoável  duração do processo não pode ser  considerada de maneira 
isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A jurisprudência deste Supremo 
Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples 
operação  aritmética,  impondo-se  considerar  a  complexidade  do  processo,  atos  procrastinatórios  da 
defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, 
ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 
07.8.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 148.351; Primeira Turma;  
Relª Min. Rosa Weber; DJE 07/12/2017)

JULGADOS DO
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PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE 
ADIAMENTO  DE  JULGAMENTO.  RÉU  DEFENDIDO  POR  MAIS  DE  UM  PATRONO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO. NULIDADE. N ÃO OCORRÊNCIA. 
ANÁLISE  DOS  PONTOS  ESSENCIAIS  AVENTADOS  PELA  DEFESA.  NULIDADE. 
INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃ O CRIMINOSA. BIS IN 
IDEM.  IMPUTAÇÃO  DE  AMBOS  OS DELITOS  AO  MESMO  FATO.  VIA INADEQUADA 
PARA O EXAME. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JU STA CAUSA. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Inexistência de nulidade 
decorrente do indeferimento do pedido de adiamento de sessão de julgamento, pela impossibilidade de 
comparecimento do defensor, quando defendido por mais de um patrono. 2. Sabe-se que não está o 
Magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-
se a negativa de prestação jurisdicional  somente nos casos em que o Tribunal  de origem deixa de 
emitirposicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJ 
de 7⁄4⁄2014), o que não se evidencia na presente hipótese. 3. Sendo autônomos os tipos penais descritos 
nos arts. 35,  caput, cumulado como art.  40,I  e  V, da Lei n.  11.343⁄06 e no artigo  2º,  caput, da Lei n. 
12.850⁄13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações. 4. Não se afigura possível, na via 
estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas, bem como os fatos delituosos 
e bem jurídicos envolvidos, com precisão, para aferir se houve ou não bis in idem. 5. Segundo a inicial 
acusatória,  foi  constatado,  por  meio  de  interceptação  de comunicação  de  dados  telefônicos,  que  a 
recorrente  era  responsável  pelo controle da parte  financeira  de um dos denunciados  integrantes  da 
organização criminosa de tráfico internacional de entorpecentes, para fins de pagamento de propina de 
policiais, e que com isso restou demonstrada a participação da investigada na organização criminosa. 6. 
Revolver se não há dolo, ou ausência de outros elementos de prova a ensejar a atipicidade dos fatos, de 
forma diversa da concluída pelas instâncias ordinárias, demanda reexame fático-probatório, vedado na 
via estreita do writ. 7. Recurso improvido. ( STJ; RHC 80.688; Proc. 2017/0021894-1; SP; Sexta Turma; 
Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 13/03/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTO RPECENTE. PRISÃO 
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO F UNDADA NO ART. 
312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO 
CRIMINAL  DO  AGENTE.  RISCO  EFETIVO  DE  REITERAÇÃO.  PE RICULOSIDADE 
SOCIAL.  QUANTIDADE  E  NATUREZA  DE  MATERIAL  TÓXICO  AP REENDIDO. 
POTENCIALIDADE LESIVA DO DELITO.  GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. 
PRISÃO  JUSTIFICADA  E  NECESSÁRIA.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO  DEMONSTRADA. 
RECLAMO  IMPROVIDO.  1.  Não  há  coação  na  manutenção  da  prisão  preventiva quando 
demonstrado,  com  base  em  fatores  concretos,  que  a  medida  se  mostra  necessária,  diante  das 
circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e do histórico criminal do acusado. 2. O fato de o 
acusado ostentar condenação definitiva anterior também por tráfico de estupefacientes é circunstância 
que revela sua periculosidade social e a inclinação ao cometimento de crimes, demonstrando a real 
possibilidade de que, solto, volte a delinquir, reforçando a necessidade da preventiva. 3. A quantidade de 
cocaína apreendida,  somada às demais  circunstâncias do flagrante,.  Surpreendido por  milicianos no 
momento em que entregava o 2017. Material tóxico para um terceiro, tendo confessado a mercância 
ilícita  na  ocasião,  são  fatores  que  indicam envolvimento  maior  do  agente  com a  narcotraficância, 
autorizando a preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm, 
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em princípio, o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a 
sua necessidade. 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação 
encontra-se justificada na gravidade do delito cometido e na necessidade de se evitar a reiteração delitiva 
6. Recurso improvido. (STJ; RHC 91.255; Proc. 2017/0283717-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge  
Mussi; DJE 19/12/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALI FICADO. MEDIANTE 
PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU 
OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. S EGREGAÇÃO FUNDADA 
NO ART.  312  DO  CPP.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  EVENTO  DELITUOSO.  GRAVIDADE 
EXCESSIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTI A DA ORDEM PÚBLICA. 
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELA RES ALTERNATIVAS. 
SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO  IMPROVIDO . 1. Não 
há o que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia 
da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito, em tese praticado, e da periculosidade social 
do acusado, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso. 2. Caso em que o 
recorrente restou denunciado, acusado de, mediante paga ou promessa de recompensa, em plena via 
pública,  haver efetuado disparos 2017. De arma de fogo contra o ofendido, ceifando-lhe a vida. 3. 
Indevida  a  aplicação  de  medidas  cautelares  diversas da  prisão  quando  a  segregação  encontra-se 
justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 4. 
Recurso improvido. (STJ; RHC 89.269; Proc.  2017/0238062-8;  AL;  Quinta Turma;  Rel.  Min.  Jorge 
Mussi; DJE 19/12/2017)

 

JULGADOS DO TJCE 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA. 
DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO. P ECULATO. LAVAGEM DE 
CAPITAIS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTA ÇÃO  IDÔNEA  NO 
DECRETO  CAUTELAR.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DECISÃO  DEVIDAMEN TE 
FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA  A GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E  APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL.  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA  PRISÃO.  INAPL ICABILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEG ADA. 1. Buscam os 
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impetrantes com o presente writ, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a 
prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea no Decreto cautelar, 
e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares previstas 
no art.  319  do  CPP.  2.  Ao  contrário  do  alegado  pelos  impetrantes,  verifica-se,  no  que  tange 
ao periculum libertatis, que o Decreto preventivo foi devidamente fundado em fortes indícios de que o 
paciente,  juntamente  com  outros  denunciados,  estariam  embaraçando  às  investigações,  e,  por 
conseguinte, cometendo novos crimes, que, aliado à gravidade concreta dos delitos que lhe imputados, 
revelam, em tese, a sua periculosidade e demonstra o risco para a ordem pública, o que só corrobora para 
a necessidade de manutenção da custódia provisória. 3. O fato do suplicante sustentar anterior condição 
de foragido, tendo, inclusive, sido preso no Estado do Rio de Janeiro, constitui fundamento suficiente 
para a manutenção da prisão  preventiva,  por  conveniência  da instrução criminal  e como forma de 
garantir futura aplicação da Lei Penal, por se vislumbrar, em tese, a sua intenção em se furtar de sua 
responsabilidade  penal.  4.  Nesse  contexto,  considerando  que  o  Decreto  de  prisão  preventiva  está 
lastreado  em elementos  concretos,  extraídos  das  circunstâncias  colhidas  nos  autos,  justificando-se, 
satisfatoriamente,  sobre  a  presença  dos  requisitos  dos arts.  312 e 313  do  CPP,  e  que  as  medidas 
cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública,  adequada 
instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, não se vislumbra, nesse momento, qualquer 
ilegalidade que venha a macular referido ato, inviabilizando, por conseguinte, a pretendida revogação do 
Decreto cautelar do paciente. 5. Ordem conhecida e denegada. (TJCE; HC 0629183-32.2017.8.06.0000;  
Terceira Camara Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 12/01/2018; Pág. 74)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO  SIMP LES  TENTADO. 
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.  LEGÍTIMA DEFESA 
ALEGADA.  INOCORRÊNCIA.  ANIMUS  NECANDI  EVIDENCIADO.  CONDENAÇÃO 
MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃ O PROVIDO. 1. Deve 
ser respeitada a competência do Júri para decidir, ex informata conscientia, entre as versões plausíveis 
que o conjunto da prova admita, não cabendo aos Tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, 
mas apenas verificar se a decisão do Tribunal  Popular está completamente divorciada da prova dos 
autos, o que não se mostrou na espécie. Reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na 
hipótese de versões e teses  porventura discrepantes,  optar  pela  que lhe pareça mais  razoável.  2.  A 
excludente da legítima defesa somente se caracteriza pela defesa necessária a alguma agressão injusta, 
atual  ou iminente,  usando-se, moderadamente,  dos meios necessários.  No caso concreto,  não existe 
qualquer elemento de convicção nesse sentido, pois o réu, albergado pelo animus necandi e mediante 
uso de arma de fogo, efetuou três disparos, a curta distância da vítima, excedendo os limites da mera 
reação contra suposta hostilidade do ofendido, que, em nenhum momento, representou perigo para a 
vida do acusado. 3.  Manter  a condenação é medida que se impõe, afastando de plano a hipotética 
absolvição. 4. Não há que se falar em redução da sanção-base se ela foi fixada com observância dos 
parâmetros  legais.  5.  Recurso  conhecido  e  não  provido. (TJCE;  APL  1085242-65.2000.8.06.0001; 
Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 19/12/2017; Pág. 161)

PENAL.  APELAÇÃO  CRIME.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NA CONDUÇÃ O  DE  VEÍCULO 
AUTOMOTOR.  CULPA  CARACTERIZADA. Alteração  de  faixa  de  trânsito  quando  não  era 
permitido  fazê-lo.  Desrespeito  à  sinalização  horizontal.  Perda  da  dirigiblidade  do  veículo  com 
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consequente capotamento. Alegação de caso fortuito. Ônus probante da defesa. Inteligência do art. 156 
da  Lei  Processual  penal.  Inocorrência.  A culpa  do  acusado  decorre  da  efetivação  de  manobra  de 
mudança  de  faixa  de  trânsito  quando  não  lhe  era  permitido  fazê-lo.  Agiu  imprudentemente  e 
desrespeitando a sinalização horizontal, vindo a perder o controle do veículo e assim causando a morte 
da  vítima  que  era  transportada  no  banco  traseiro  do veículo.  Pena  de  suspensão  da  habilitação. 
Retificação de ofício. Adequação aos mesmos critérios utilizados para a fixação da pena privativa de 
liberdade.  Fixação  no  mínimo  legal.  Recurso  conhecido  e  improvido.  Sentença  retificada  de 
ofício. (TJCE; APL 0198088-22.2012.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Haroldo Correia 
de Oliveira Máximo; DJCE 19/12/2017; Pág. 170)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DE  06 (SEIS) ANOS DE 
IDADE.  CRIME  COMETIDO  PELO  TIO.  DEPOIMENTO  DA  VÍTIM A  E  DEMAIS 
TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES. PRETENSÃO À ABSOLVI ÇÃO POR NEGATIVA 
DE  AUTORIA  E  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILID ADE.  AUSÊNCIA  DE 
VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. C ORREÇÃO DE ERRO 
MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA. 1. Se as provas orais colhidas durante a instrução criminal e 
reiteradas em juízo são seguras e harmônicas quanto a autoria delitiva, e demonstram, de modo cabal, 
que  o  acusado  efetivamente  praticou  ato  libidinoso  diverso  da  conjunção  carnal  com  o  menor,  a 
condenação deve ser mantida. 2. A palavra da vítima sempre recebeu especial destaque na apuração dos 
crimes contra a liberdade sexual, inobstante a cautela que deve ser adotada quando se trata de pessoa de 
pouca idade. Elas são facilmente sugestionáveis e muitas vezes fantasiam a realidade, notadamente nas 
questões da sexualidade. Na hipótese dos autos, o depoimento do menor, tanto na fase policial como na 
judicial é bastante verossímil eis que se harmoniza com outros relevantes elementos de convicção. 3. A 
fragilidade da prova material não afasta a existência do crime, uma vez que alguns atos libidinosos não 
deixam vestígios. 4. Recurso conhecido e improvido. Corrigido erro material quanto a fixação da pena 
definitiva imposta ao acusado, para onde se via: 13 (treze) anos, 06 (seis) anos e 22 (vinte e dois) dias de 
reclusão,  ler-se  à  partir  de  agora:  13  (treze)  anos,  06  (seis)  meses  e  22  (vinte  e  dois)  dias  de 
reclusão. (TJCE;  APL 0050597-74.2013.8.06.0001;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Haroldo 
Correia de Oliveira Máximo; DJCE 19/12/2017; Pág. 168) 

HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO  IL ÍCITO  DE 
ENTORPECENTES,  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO  E  RESISTÊNCIA (ART.  33  E 35, 
DA LEI  Nº  11.343/2006 E ART.  329,  DO CÓDIGO  PENAL BRASILEIRO).  ALEGATIVA DE 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO. 
ORDEM DE CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CIR CUNSTÂNCIAS DA 
PRISÃO  APONTAM  QUE  AS  DROGAS  APREENDIDAS  ERAM  DESTI NADAS  À 
COMERCIALIZAÇÃO.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE  DEMONSTRA DA.  RISCO 
CONCRETO  DE  REITERAÇÃO  DELITIVA.  CONSTRANGIMENTO  IL EGAL  NÃO 
CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE SEGREGAÇÃ O DE LIBERDADE. 
ORDEM PÚBLICA DEVE SER RESGUARDADA.  ALEGATIVA DE EX CESSO DE PRAZO 
PARA INÍCIO  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO .  AVALIAÇÃO  DA 
EVENTUAL OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NÃO PODE SER FEITA DE FORMA 
MERAMENTE  ARITMÉTICA.  AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO  E  JULG AMENTO  ESTÁ 
MARCADA PARA O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL 
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DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. Recomendação para que juízo de primeiro grau realize os 
esforços necessários para dar o impulso adequado ao feito. Impossibilidade de substituição por medidas 
cautelares diversas da prisão. Condições pessoais favoráveis por si só não impedem a prisão cautelar. 
Parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. Ordem conhecida e denegada. Trata-se de habeas 
corpus,  com pleito  de  liminar,  no  qual  requer  o  impetrante  a  concessão  da  liberdade  do  paciente 
alegando, em suma, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência de fundamento na ordem que 
determinou sua custódia cautelar e alegando a ocorrência de excesso de prazo na formação do processo 
já que a instrução criminal ainda não foi  iniciada. Indica ainda que o paciente é primário,  de bons 
antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito. Paciente acusado de prática de delito de tráfico 
ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e resistência (art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 
329 do Código Penal brasileiro). Paciente preso desde 17 de junho de 2017. 3. Alegativa de carência de 
fundamentos na prisão  preventiva não configurada.  Prisão devidamente  fundamentada indicando de 
forma concreta a periculosidade do paciente, risco de reiteração delitiva e motivos que autorizam a 
segregação cautelar. Características do fato em tese praticado justificam a custódia preventiva, quais 
sejam a quantidade  de  droga  apreendida,  bem como arma de fogo,  balança  de precisão  e  demais 
apetrechos  encontrados,  indicando  que  a  substância  entorpecente  se  destinava  à  comercialização. 
Configurada a necessidade de segregação da liberdade em face da necessidade de resguardo da ordem 
pública e instrução criminal. Inexistência de excesso de prazo. O excesso de prazo na formação da culpa, 
não pode ser analisado isolada e abstratamente, ou seja, é necessário a sua verificação no caso concreto, 
levando-se em conta a complexidade do feito, a quantidade, bem como o comportamento das partes, em 
face do princípio da razoabilidade. Audiência concentrada de instrução e julgamento marcada para o dia 
22 de fevereiro  de 2018.  No presente caso,  não se visualiza a ocorrência de excesso de prazo no 
desenvolvimento do presente processo, não havendo motivos para declarar a ilegalidade da limitação de 
custódia preventiva do paciente. Recomendação para que o juízo de piso realize os esforços necessários 
para que o feito tenha tramitação célere. Impossibilidade de uso de medidas cautelares diversas da prisão 
em face das características do fato, bem como dos fundamentos lançados na ordem de decretou a prisão 
do paciente. Condições pessoais por si só não autorizam a concessão da ordem de liberdade. 7. Parecer 
da douta procuradoria geral de justiça pelo conhecimento e indeferimento da ordem. 8. Ordem conhecida 
e denegada. (TJCE; HC 0626888-22.2017.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco  
Mauro Ferreira Liberato; DJCE 08/01/2018; Pág. 126) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DISPARO  DE  ARMA DE  FOGO  EM  VIA  P ÚBLICA.  PORTE 
ILEGAL  DE  ARMA.  RECEPTAÇÃO.  PLEITO  DA  DEFESA  PELA  A PLICAÇÃO  DO 
PRINCÍPIO  DA CONSUNÇÃO  COM  ABSORÇÃO  DO  DELITO  DE  PO RTE  ILEGAL DE 
ARMA.  TESE  INSUBSISTENTE.  CRIMES  COMETIDOS  EM  CONTE XTOS  DIVERSOS. 
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIME NTO DA PRESCRIÇÃO 
DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  SUPERVENIENTE  EM  RELAÇÃO  AO  C RIME  DE  DE 
RECEPTAÇÃO, CONSIDERANDO QUE O RÉU ERA MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS 
FATOS. 1. No caso, o apelante não discute a autoria dos crimes, uma vez que confessou a sua prática. 
Busca apenas a aplicação da consunção do crime de disparo de arma de fogo com o crime de porte ilegal 
de arma de fogo. 2. Os delitos de disparo de arma de fogo em via pública e de porte ilegal de arma de 
fogo possuem momentos consumativos diversos, não havendo se falar em consunção. Precedentes do 
STJ. 3. Prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação, a teor do art. 110, §1º, do 
Código Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se 
regula pela pena aplicada. 4. In casu, considerando que não houve recurso da acusação e que a pena do 
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réu para o crime de receptação (art. 180 do CPB) foi concretizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 
reclusão, e sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, resta configurada a prescrição 
superveniente,  nos  termos  do art.  109,  inciso  V,  do Código  Penal,  uma vez  que,  desde  a  data  da 
publicação da sentença condenatória (20.06.2014, fl. 104) até os dias de hoje, transcorreram mais de 03 
(três) anos. 5. A sobredita prescrição também alcança a pena cumulativa de multa, conforme previsão 
do art. 114, inciso II, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e improvido, mantendo as penas para os 
crimes  previstos  nos arts.  14 e 15 da Lei  nº  10.826/03,  e  DE  OFÍCIO,  declarando  a  extinção  da 
punibilidade para o réu face ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em 
relação ao crime previsto no art. 180 do CPB, permanecendo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser 
cumprido  em  regime  inicial  fechado. (TJCE;  APL  0034672-15.2012.8.06.0117;  Segunda  Câmara 
Criminal; Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos; DJCE 08/01/2018; Pág. 113)

TRIBUNAL  DO  JÚRI  -  HOMICÍDIO,  DIREÇÃO  SOB  INFLUÊNCI A  DE  ÁLCOOL  - 
NULIDADE DO JULGAMENTO ADUZINDO QUE A DECISÃO FOI  M ANIFESTAMENTE 
CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS  DOS  AUTOS  -  INOCORRÊNCIA  -  SUBSIDIARIAMENTE 
REQUER A REDUÇÃO DA PENA E  A DIMINUIÇÃO DO VALOR DA  REPARAÇÃO  DE 
DANOS - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO - JÚRI MANTIDO - DOSIMETRIA 
PENAL  BEM  APLICADA  -  DECOTE  DA  REPARAÇÃO  DE  DANOS  -  RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao guiador do veículo, a todo tempo, é exigido 
que dele tenha amplo domínio e perfeita noção de suas dimensões, de forma a postar-se, na via, para não 
causar acidentes. A embriaguez ao volante e a desatenção, com as circunstâncias ocorrentes à sua volta, 
levaram o apelante a atropelar e causar a morte da vítima. 2. Em decorrência do princípio da soberania 
dos  vereditos,  a  anulação  do  julgamento  do  Conselho de  Sentença,  sob  a  alegação  de  manifesta 
contrariedade à  prova dos autos,  somente é  possível quando estiver  completamente divorciada dos 
elementos de convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferida em contrariedade a tudo que 
consta dos fólios, o que não ocorre na espécie. 2. Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, 
em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida, o que, por si 
só, não enseja a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos. 3. O conjunto probatório 
trazido pela defesa foi frágil e incapaz de rebater a robusta prova em desfavor do apelante, portanto, não 
há que se falar em decisão em desacordo com a prova dos autos, ante os fortes elementos de convicção 
oferecidos. 4. No que se refere a condenação à reparação de danos, deve a mesma ser decotada em 
obediência aos primados do contraditório e da ampla defesa, já que não houve pedido expresso do 
Ministério Público na denúncia, nem tal assunto foi tratado durante a instrução. Precedentes. 5. Recurso 
conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a reparação de danos à família da vítima. (TJCE; 
APL 0008461-25.2013.8.06.0175; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de  
Vasconcelos; DJCE 08/01/2018; Pág. 112)

PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONDENAÇÃO DECORRENTE 
DE  CRIME  NO  CONTEXTO  DA VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA E  FAMIL IAR  CONTRA A 
MULHER. EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃ O SISTEMÁTICA DO 
ORDENAMENTO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DETERMINADO  NA  RE SOLUÇÃO  Nº 
12/2010 DO TJCE. 1. Conflito de jurisdição para definir qual juízo é o competente para processar a 
execução penal decorrente de condenação proferida pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar 
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Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro do Norte. 2. Adentrando ao mérito do conflito, tem-se que pela 
leitura fria do art. 14 da Lei nº 11.340/2006, poder-se-ia concluir que a competência para a executar a 
pena aqui analisada seria do juízo suscitado. Contudo, o aludido dispositivo não deve ser interpretado de 
forma solitária, mas sim sistematizado com as demais normas do ordenamento pátrio. 3. Neste contexto, 
tem-se que o art. 65 da Lei de Execuções Penais determina que a execução penal competirá ao Juiz 
indicado na Lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Aqui, salienta-se que o 
art. 81 do Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará, o qual é, portanto, Lei local, dispõe que 
o Tribunal de Justiça pode fixar ou alterar a competência dos órgãos do poder judiciário local através de 
resolução.  4.  O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará,  por  sua  vez,  cumprindo  a  delegação 
mencionada, elaborou a Resolução de nº 12/2010 que teve por finalidade alterar a competência dos 
juízes de direito da Comarca de Juazeiro do Norte, especializando-a. O aludido normativo, em seu bojo, 
determinou que, na jurisdição criminal, competia privativamente ao juiz da 2ª Vara Criminal de Juazeiro 
do Norte o processamento das execuções penais. 5. Desta feita, havendo disposição na Lei de Execuções 
Penais que determina que a competência para processar a execução penal, em regra, seria do órgão 
previsto na Lei de Organização Judiciária, bem como existindo no Código de Organização Judiciária 
local  autorização  para  alteração  e  fixação  de  competências  dos  órgãos  jurisdicionais  por  meio  de 
Resolução do TJCE, resta claro que a competência para dirimir o feito objeto deste conflito é da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, pois o aludido ato normativo infralegal assim determinou. 
Precedentes.  6. Importante ressaltar que tal  interpretação não vai  de encontro ao instituído pela Lei 
Maria da Penha ou pela Lei Estadual 13.925/2007, pois uma vez que as mesmas dispuseram que os 
Juizados de Violência Doméstica teriam competência cível e criminal para o processo, o julgamento e a 
execução das causas que lá tramitassem, pode-se concluir que a mens legis foi a de que nos mencionados 
juizados  seria  executada  a  condenação  cível,  ao  passo  que  a  criminal  ficaria  a  cargo  das  varas 
especializadas (em conformidade com a LEP) ou do próprio juizado, apenas quando inexistisse órgão 
judiciário específico na Comarca. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA 
DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJCE; CJ 0000723-84.2017.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel.  
Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 09/01/2018; Pág. 105) 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA. 
DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO. P ECULATO. LAVAGEM DE 
CAPITAIS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTA ÇÃO  IDÔNEA  NO 
DECRETO  CAUTELAR.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DECISÃO  DEVIDAMEN TE 
FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA  A GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E  APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL.  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA  PRISÃO.  INAPL ICABILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEG ADA. 1. Buscam os 
impetrantes com o presente writ, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a 
prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea no Decreto cautelar, 
e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares previstas 
no art.  319  do  CPP.  2.  Ao  contrário  do  alegado  pelos  impetrantes,  verifica-se,  no  que  tange 
ao periculum libertatis, que o Decreto preventivo foi devidamente fundado em fortes indícios de que o 
paciente,  juntamente  com  outros  denunciados,  estariam  embaraçando  às  investigações,  e,  por 
conseguinte, cometendo novos crimes, que, aliado à gravidade concreta dos delitos que lhe imputados, 
revelam, em tese, a sua periculosidade e demonstra o risco para a ordem pública, o que só corrobora para 
a necessidade de manutenção da custódia provisória. 3. O fato do suplicante sustentar anterior condição 
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de foragido, tendo, inclusive, sido preso no Estado do Rio de Janeiro, constitui fundamento suficiente 
para a manutenção da prisão  preventiva,  por  conveniência  da instrução criminal  e como forma de 
garantir futura aplicação da Lei Penal, por se vislumbrar, em tese, a sua intenção em se furtar de sua 
responsabilidade  penal.  4.  Nesse  contexto,  considerando  que  o  Decreto  de  prisão  preventiva  está 
lastreado  em elementos  concretos,  extraídos  das  circunstâncias  colhidas  nos  autos,  justificando-se, 
satisfatoriamente,  sobre  a  presença  dos  requisitos  dos arts.  312 e 313  do  CPP,  e  que  as  medidas 
cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública,  adequada 
instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, não se vislumbra, nesse momento, qualquer 
ilegalidade que venha a macular referido ato, inviabilizando, por conseguinte, a pretendida revogação do 
Decreto cautelar do paciente. 5. Ordem conhecida e denegada. (TJCE; HC 0629183-32.2017.8.06.0000;  
Terceira Camara Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 12/01/2018; Pág. 74)
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