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Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 05 de julho de 2017 – Nº 010 
 
 

Prezados colegas,  
Esperamos que estejam todos bem! 
Segue o Informativo CAOCRIM 010/2017, 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 ao colega Dr. Ythalo Loureiro que contribuiu com julgados 
recentes do TJCE com temas de interesse do Tribunal do Júri.  
Boa leitura!  
 

EQUIPE CAOCRIM. 
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                 NOTÍCIAS 

 
 

2ª Turma do STF nega recurso de condenado por furto ao BC em Fortaleza 

https://goo.gl/ku5B2j  

Extintas ações contra resolução do CNMP sobre exercício de funções alheias ao 

Ministério Público https://goo.gl/SY8uHP  

 

Negado HC de advogado acusado de comprar liminares no TJ-CE https://goo.gl/q8v9pR  

 

Nomeação de defensor dativo não pode prescindir da intimação do réu para substituir patrono 

inerte https://goo.gl/XGC8tq  

Justiça nega pedido de reintegração de ex-PM acusado de porte ilegal de arma e uso de cocaína 

https://goo.gl/xHjoqT  

Núcleo de Justiça Restaurativa articula cooperação com universidades https://goo.gl/oh1eXF  

Rebeliões mostram necessidade de mais fiscalização nos presídios 

https://goo.gl/BkumFT  

Tribunal do Júri: o que contribui para absolvição ou condenação 

https://goo.gl/bQpPG7 

   

   

  WhatsApp pode ser usado para intimações judiciais https://goo.gl/J1v9hd 

 

 

 

DIRETO DO STF 

 

https://goo.gl/bQpPG7
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PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 

OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 89 E 92 DA LEI Nº 8.666/1993 E 

NO ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DA 

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Não é inepta a 

denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, 

permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu 

direito de defesa, como exigido por esta Corte (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 

DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015). 2. 

Além da presença dos requisitos do art. 41 do CPP, está presente a “justa causa” para a ação penal (CPP, 

art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes. tipicidade, punibilidade e viabilidade. , de 

maneira a garantir a presença de um “suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e 

se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de 

elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” 

(Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014). 3. A alegação de ausência 

do dolo, na fase de recebimento da denúncia, só pode ser acolhida quando for demonstrável ictu oculi, 

conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (Inq. 3.331, Rel. Min. EDSON FACHIN, 

Primeira Turma, DJe de 4/4/2016; Inq. 3672, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 

14/10/2014; Inq. 3344, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2014; Inq. 2126, 

Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJe de 26/4/2007). 4. O fato de a dispensa de licitação e do 

aditamento do contrato terem sido precedidos de parecer jurídico não é suficiente para afastar o dolo 

quando há indícios que apontam para a existência de desvio de finalidade ou de conluio com o 

parecerista, a sinalizar para a plena consciência do agente acerca da ilegalidade da dispensa licitatória e 

da modificação contratual perpetradas. Presença, nos autos, de prova da materialidade e de indícios de 

autoria da prática dos crimes dos arts. 89, caput, e 92, caput, da Lei de Licitações. 5. O pagamento 

antecipado, ao arrepio da lei, da totalidade do valor de aditivo contratual celebrado irregularmente, 

poucos dias após a sua assinatura e antes de realizadas as obras públicas objeto do liame jurídico- 

administrativo, permite a formulação inicial de um juízo positivo de tipicidade do crime de peculato-

desvio, previsto no art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal, o que também autoriza o 

recebimento da denúncia, no ponto. 6. Denúncia integralmente recebida. (STF; Inq 3.621; Primeira 

Turma; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 23/06/2017)  

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO 

CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 

CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO 

IDÔNEA. PENA- BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a 

exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo 

de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 

do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in 

idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional 

ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados 
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ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, “a quebra do dever legal de 

representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as 

funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à 

administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de 

moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos. ” (RHC 132.657, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039). 4. Ordem 

denegada. (STF; HC 132.990; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Edson Fachin; DJE 23/06/2017)  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL 

MILITAR. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO PRATICADOS POR CIVIL 

CONTRA MILITAR. ARTIGOS 177 E 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS. 

CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. 

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. OPERAÇÃO 

DAS FORÇAS ARMADAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER 

OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do HC 115.671, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ 

acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16/10/2013, foi reconhecida a competência da Justiça 

Militar para julgar crimes praticados por civis contra militares das Forças Armadas, ainda que fora de 

território da administração militar, quando evidente a atividade de garantia da ordem pública praticada 

pelo militar ofendido. 2. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a 

ausência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 3. In casu, o recorrente foi denunciado 

pela prática dos delitos de resistência mediante ameaça ou violência e de desacato a superior, descritos 

nos artigos 177 e 298 do Código Penal Militar, em concurso de crimes (artigo 79 do Código Penal 

Militar). O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição 

Judiciária Militar absolveu o paciente pelo delito de desacato a superior e condenou-o a 6 (seis) meses 

de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de resistência mediante ameaça ou violência, 

aplicando o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. O Superior Tribunal Militar, ao julgar os recursos de 

apelação da defesa e da acusação, rejeitou a preliminar de nulidade de incompetência da Justiça Militar, 

negou provimento ao apelo do paciente e deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar para 

condená-lo a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelos crimes de 

resistência mediante ameaça ou violência e desacato a superior, descritos nos artigos 177 e 298 do 

Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do CPM. Foi concedido o sursis, na forma dos artigos 84 do 

Código Penal Militar e 611 do Código de Processo Penal Militar, pelo prazo de 2 (dois) anos. 4. A 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, 

exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o 

paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo 

regimental desprovido. (STF; HC-AgR 124.611; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 23/06/2017)  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.  
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ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando do recebimento da denúncia, não 

há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das 

partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes 

de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra 

cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa 

extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade 

delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC 

141918; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 

20/06/2017; Pág. 126) 

 

 

 

JULGADOS DO 

 

 

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO. NULIDADE. ART. 57 

DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO 

HC 127.900/AM. ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA 

SOBRE O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO 

CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tendo a Lei n. 11.343/2006 estabelecido rito próprio 

para o processamento de crimes de tráfico de drogas, determinando o seu art. 57 que o interrogatório 

será o primeiro ato da instrução, não deve incidir o disposto no art. 400 do CPP, que é regra geral. 2. A 

jurisprudência desta Corte havia firmado o entendimento de que "as regras do procedimento comum não 

derrogam diversa previsão de procedimentos regulados por Lei especial, em razão do princípio da 

especialidade" (HC 347.723/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/6/2016). 3. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, Rel. Ministro DIAS 

TOFFOLI, concluiu que "a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o artigo 

400 do CPP, é aplicável no âmbito dos procedimentos especiais, preponderando o princípio da ampla 

defesa sobre o princípio interpretativo da especialidade. Assim, em procedimentos ligados à Lei 

Antitóxicos, o interrogatório, igualmente, deve ser o último ato da instrução, observando-se que referido 

entendimento será aplicável a partir da publicação da ata de julgamento às instruções não encerradas" 

(RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 
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1º/2/2017). 4. Hipótese em que a audiência de instrução foi realizada em 12/7/2016. Seguindo a 

orientação da Suprema Corte, não há declarar a nulidade do feito, uma vez que a incidência da norma 

prevista no art. 400 do CPP às ações penais regidas por legislação especial somente ocorre quanto aos 

atos praticados após a publicação do referido julgado, qual seja, a partir de 3/8/2016, razão porque a 

nova orientação não se aplica à espécie. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STJ; RHC 

74.983; Proc. 2016/0219430-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/06/2017) 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE 

NÃO RECOMENDÁVEL. ART, 44, III, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA 

DESFAVORÁVEL DOS MAUS ANTECEDENTES. TESE DE NE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO 

RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O 

acórdão combatido esta de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, no caso, é 

incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto inadimplido 

o inciso III do art. 44 do Código Penal, devido a existência de circunstância judicial desabonadora dos 

maus antecedentes. 2. Ademais, "a pacífica jurisprudência deste tribunal estabelece que as condenações 

alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos 

da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-

base acima do mínimo legal" (rhc 66.436/SP, Felix Fischer, Quinta Turma, dje 06/05/2016). 3. Quanto à 

tese de existência de ne bis in idem, alegando terem sido utilizados os mesmos fundamentos para fixar o 

regime mais gravoso e indeferir a substituição da pena, verifica-se que esse pleito não foi aventado em 

recurso de apelação às fls. 219-223 (e-STJ), o que não se admite nos embargos de declaração, por 

constituir inovação recursal, carecendo, portanto, a matéria do necessário prequestionamento. 4. Agravo 

regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 955.835; Proc. 2016/0192978-9; DF; Quinta Turma; Rel. 

Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/06/2017)  

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS 

REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA 

GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia 

formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo 

perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, 

circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se 

observará o devido processo legal. 2. No caso dos autos, não se constata qualquer defeito na peça 

vestibular capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pela recorrente, uma vez 

que nela se consignou que, com inobservância do dever de cuidado objetivo na direção de veículo 

automotor, ao guiar seu automóvel de forma imprudente, veio a capotá-lo, ocasionando a morte da 

vítima, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. FALTA DE JUSTA 

CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM DESFAVOR 

DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
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VIA INADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Em sede de habeas corpus e 

de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de 

forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de 

indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a 

decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este 

Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos 

elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses 

que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o 

profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 3. 

Recurso desprovido. (STJ; RHC 84.444; Proc. 2017/0112354-3; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge 

Mussi; DJE 23/06/2017) 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA. INÉRCIA. 

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC. ART. 265, § 2º, DO CPP. NULIDADE. 

INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563 DO CPP. 

SÚMULA Nº 523/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência deste Superior 

Tribunal e da Suprema Corte, "não se justifica, a nomeação de defensor dativo, quando há instituição 

criada e habilitada à defesa do hipossuficiente" (RHC 106.394/MG, Rel. Ministra ROSA WEBER, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/10/2012, DJe 08/02/2013). Todavia, não se trata de regra absoluta, 

a qual tenha que ser observada independentemente das particularidades do caso concreto ou da devida 

comprovação de prejuízo. 2. No caso em exame, a primeira audiência foi designada para março de 2012, 

sendo remarcada para 15/5/2012. Novamente redesignada para o dia 19/11/2013, foi, posteriormente, 

redesignada para o dia 20/10/2015. Por fim, referida audiência foi cancelada e nova audiência foi 

marcada para o dia 18/10/2016. Assim, apesar de existir Defensor Público na Comarca, o Juiz singular 

nomeou advogado ad hoc "para evitar prejuízo ao réu ", tendo em vista que a audiência de instrução em 

julgamento, objeto do pleito anulatório, já havia sido redesignada pela quarta vez, sendo que o Defensor 

Público, ao ser contatado por telefone, requereu vista dos autos. O que acarretaria necessidade de nova 

remarcação. , deixando de comparecer à audiência. 3. Hipótese em que o processo permaneceu parado 

por mais de 4 anos e 6 meses, apenas diante da inércia do Defensor Público em comparecer à audiência 

de instrução e julgamento. 4. Preconiza o art. 265, § 2º, do CPP "que, na ausência injustificada no 

profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear 

defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, bastando a nomeação de 

defensor ad hoc" (RHC 71.696/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado 

em 8/11/2016, DJe 16/11/2016). 5. Nos termos da legislação processual, não cabe à parte arguir nulidade 

a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (ex VI, art. 565 do CPP). 6. Segundo a 

jurisprudência desta Corte Superior, não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de 

prejuízo a uma das partes (pas de nullité sans grief), de acordo com a regra do art. 563 do CPP: 

"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa 

". 7. A ausência de defesa, ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta 

a macular a prestação jurisdicional, na forma da Súmula n. 523 do STF, segundo a qual: "No processo 
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penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de 

prejuízo para o réu ". 8. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ; RHC 82.695; Proc. 

2017/0073592-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/06/2017) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL TEMA Art. 21 da Lei n. 

7.492/1986. Utilização de “laranjas” para aquisição de moeda estrangeira. Tipicidade configurada. 

DESTAQUE A utilização de terceiros (“laranjas”) para aquisição de moeda estrangeira para outrem, 

ainda que tenham anuído com as operações, se subsome à conduta tipificada no art. 21 da Lei n. 

7.492/1986. INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR Dos autos consta que eram realizadas operações de 

câmbio em favor de pessoas que se valiam de outras para fins de registro e burla legal, tratando-se os 

adquirentes registrados de meros "laranjas" em favor daqueles que efetivamente se beneficiavam da 

aquisição de moeda estrangeira. A conduta prevista no art. 21, Lei n. 7.492/86 (Atribuir-se, ou atribuir a 

terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio), pressupõe fraude que tenha o 

potencial de dificultar ou impossibilitar a fiscalização sobre a operação de câmbio, com o escopo de 

impedir ou constatar a prática de condutas delitivas diversas, ou mesmo eventuais limites legais para a 

aquisição de moeda estrangeira. O tipo tem como objetos jurídicos a credibilidade do mercado 

financeiro e a proteção do investidor. Com efeito, na busca da proteção ao mercado financeiro, é 

necessário que as operações de câmbio sejam fiscalizadas, sob pena de comprometimento da saúde 

financeira das instituições, que pode abalar a credibilidade do mercado. Assim, ainda que os terceiros 

tenham anuído com as operações, tal fato, por si, não é capaz de descaracterizar o tipo penal, pois o bem 

jurídico restou violado com a dissimulação de esconder a real identidade do adquirente da 

moeda estrangeira valendo-se da identidade, ainda que verdadeira, de terceiros. (PROCESSO 

REsp 1.595.546-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 2/5/2017, DJe 

11/5/2017.) 

 
 

DE OLHO...  
 

Busca e apreensão de aparelhos telefônicos e computadores e 

acesso aos dados. 

 
 

[STJ] RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 51.531 - RO (2014⁄0232367-7)  

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO  

RECORRENTE : LERI SOUZA E SILVA  

ADVOGADOS : ROBERTO PEREIRA SOUZA E SILVA E OUTRO (S) BRUNO ESPINEIRA 

LEMOS  

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
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EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

PARA A PERÍCIA NO CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ilícita é 

a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular 

apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. 2. Recurso ordinário em habeas corpus 

provido, para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, 

cujo produto deve ser desentranhado dos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em 

que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, Prosseguindo no julgamento após 

o voto-vista da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura dando provimento ao recurso em habeas 

corpus, sendo acompanhada pelo Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior,por unanimidade, dar provimento ao 

recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Ressalvaram 

entendimento pessoal a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz. Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha 

Palheiro (art. 162, § 4º do RISTJ). Brasília, 19 de abril de 2016 (Data do Julgamento)  

 

Íntegra do acórdão: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201402323677&dt_publicacao=09/05/

2016  

 

[STF] HABEAS CORPUS 91.867 PARÁ  

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES  

PACTE.(S) : DAVI RESENDE SOARES  

PACTE.(S) : LINDOMAR RESENDE SOARES  

IMPTE.(S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA E OUTRO (A/S)  

COATOR (A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE 

DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE 

REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL; (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE 

CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES 

OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO 

DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inépcia 

da denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia narra, de 

forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas omissões – nomes completos de outras 

vítimas, relacionadas a fatos que não constituem objeto da imputação –- não importam em prejuízo à 

defesa. 2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de 

corréu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os 

policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201402323677&dt_publicacao=09/05/2016
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201402323677&dt_publicacao=09/05/2016
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telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem 

comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se  

 

 

 

pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, 

depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do 

CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração 

penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio 

material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher 

elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou 

encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação 

inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam 

relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a 

prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da 

árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à 

defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da 

descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o 

curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao 

fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico 

pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 

2º. 3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao 

argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o 

sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante 

ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de 

trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao 

exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a 

realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às 

pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos 

advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede 

que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu 

acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao 

ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais 

executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade 

desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da 

polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, 

que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida. 4. Ordem denegada. (Decisão A Turma, por votação 

unânime, indeferiu o pedido de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Falou, pelos pacientes, a 

Dra. Camila Torres. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 

24.04.2012.) 
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JULGADOS DO TJCE  

 

 
 

 

 

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE 

ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. 

1) PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O ART. 28 DA 

LEI DE ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. Circunstâncias do crime evidenciam que os 

entorpecentes apreendidos se destinavam à mercancia e não ao simples consumo pessoal. 2) pleito de 

redução da pena-base ao piso mínimo legal. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Penas-base 

redimensionadas. 3) reconhecimento da atenuante de confissão com relação ao tráfico. Impossibilidade. 

Atenuante não verificada. Confissão no sentido de que os estupefacientes se destinavam ao uso próprio. 

4) extinção da pena pecuniária. Inadmissibilidade. Regra de aplicação cogente. Penalidade prevista 

cumulativamente com a pena privativa de liberdade. 4) pretensão de reconhecimento da minorante 

prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Descabimento. Evidência no sentido de que se dedica à 

atividade de traficância. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; APL 0731245-

55.2014.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Francisca Adelineide Viana; DJCE 

21/06/2017; Pág. 155) 

 

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO 

PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO DE 

NULIDADE DO INTERROGATÓRIO E OITIVA DAS PARTES NA FASE POLICIAL EM 

VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR. PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS 

VÍCIOS SUPOSTAMENTE OCORRIDOS. TESES NÃO DISCUTIDAS NO JUÍZO DE 

ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Depreende-se, dos 

autos e das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente teve decretada sua prisão 

preventiva em 07.03.2017, denunciado pela prática do delito capitulado no art. 217-A do Código Penal 

(estupro de vulnerável), visto que, supostamente, manteve, por duas semanas, relação sexual com 

adolescente de apenas 12 (doze) anos de idade. Cabe salientar, ainda, que segundo conta na fl. 24 e nas 

informações de registros policiais/judiciais de fls. 31/35, o paciente responde criminalmente a outro 

processo por infração aos arts. 155 e 244 do Código Penal. 2. Aduz o impetrante que o paciente está 

sofrendo constrangimento ilegal em virtude de supostas nulidades ocorridas durante o procedimento 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2792328
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investigatório, visto que o interrogatório e oitivas das partes foram realizadas sem a presença de 

defensor. Requer, assim, a liberdade do paciente, bem como a extinção do processo sem resolução do 

mérito. 3. Analisados os autos, verificou-se que o impetrante não logrou comprovar que a matéria 

ventilada na presente ação foi submetida ao crivo do juízo monocrático, circunstância esta que 

representa óbice à análise direta da impetração por este Tribunal, sob pena de configurar supressão de 

instância. 4. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a questão suscitada na impetração 

impede sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 5. Ordem não conhecida 

(TJCE; HC 0623154-63.2017.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; 

DJCE 21/06/2017; Pág. 144)  

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. 

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. "(...) a 

partir do julgamento do HC 83255, pelo Plenário do STF, ficou consignado o entendimento de que a 

contagem dos prazos para interposição de recurso pelo Ministério Público ou Defensoria começa a fluir 

da data do recebimento dos autos, com vista do respectivo órgão, e não da ciência do seu membro no 

processo(...)". MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. 

IMPROVIMENTO. Os jurados, é cediço, têm certa flexibilidade na apreciação dos fatos. Daí porque, 

"basta um contingente mínimo de prova para que se preserve a integridade do pronunciamento do 

tribunal popular" (RT vol. 380, p. 59). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. (TJCE; APL 0005151-98.2000.8.06.0164; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Haroldo 

Correia de Oliveira Máximo; DJCE 21/06/2017; Pág. 158)  

 

PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006. CONDUTA ATÍPICA. NECESSIDADE DE REJEIÇÃO, 

DE OFÍCIO, DA DENÚNCIA OFERECIDA. 1. Conflito de jurisdição instaurado para dirimir a 

competência para processar e julgar delito de desobediência decorrente do descumprimento de medidas 

protetivas fixadas no âmbito da violência doméstica. 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, o delito de desobediência tem natureza subsidiária (observando o princípio da ultima 

ratio do Direito Penal) e, por isso, só pode ser imputado caso não haja previsão específica de outra 

consequência jurídica ensejada pelo descumprimento da ordem. Precedentes STJ. 3. Neste contexto, 

tem-se que conforme dispõe a Lei nº 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência decretadas poderão 

ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, bem como poderão ser concedidas outras 

que se mostrem necessárias para garantir a proteção da ofendida. Há ainda previsão de que pode ser 

decretada, a qualquer momento do inquérito ou da instrução, a medida de segregação, o que se encontra 

inclusive em consonância com o teor do art. 313, III do Código de Processo Penal. 4. Importante 

mencionar que, consoante extrai-se dos autos, o descumprimento das medidas protetivas ensejaria no 

caso concreto, para fins de repressão da conduta, a decretação da custódia preventiva (o que já foi feito, 

conforme informado pelo suscitante), sem ter havido menção, na decisão, acerca da possibilidade de 

configuração do crime do art. 330, Código Penal. 5. Assim, uma vez que existem, para alcançar o efetivo 

cumprimento das medidas protetivas de urgência, alternativas outras que não a imputação do crime de 
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desobediência - a exemplo da própria prisão preventiva, que já foi decretada nos autos do processo em 

que foram determinadas as medidas, conforme dito às fls. 84 - não há que se falar em ocorrência do 

mencionado crime, sendo imperiosa a rejeição da delatória pela ausência de justa causa. Precedentes. 

CONFLITO DE JURISDIÇÃO PREJUDICADO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATIPICIDADE DA 

CONDUTA, COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA, 

DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, REJEITAR A INICIAL ACUSATÓRIA. (TJCE; CJ 

0000537-95.2016.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 

21/06/2017; Pág. 137)  

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONJUNTA PARA VÁRIOS PROCESSOS A QUE 

RESPONDE O PACIENTE. IMPUGNAÇÃO CONCOMITANTE DE DECISÕES, SITUAÇÕES 

E AÇÕES PENAIS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não é 

possível a impetração de um único Habeas Corpus com o objetivo de impugnar, concomitantemente, 

decisões proferidas em ações penais deflagradas por fatos distintos, na medida em que as ditas situações, 

em tese configuradoras de constrangimento ilegal, hão de ser analisadas e decididas, caso a caso, 

consideradas as peculiaridades de cada processo. 2. Na espécie, o Paciente se submete a três ações 

penais distintas, decorrentes de fatos delituosos diversos, devendo a impetração ser feita de forma 

individualizada, ou seja, um habeas corpus para cada ação penal principal, o que não ocorreu in casu. 3. 

Habeas corpus não conhecido. (TJCE; HC 0623173-69.2017.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. 

Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo; DJCE 19/06/2017; Pág. 55) 

  

(TJCE) 0001969-13.2003.8.06.0128 - Apelação. Apelante: José Lemos do Nascimento. Def. Público: 

Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: /CE). Apelado: Ministério Público do Estado do 

Ceará. Relator(a): FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA. EMENTA: PENAL. 

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCAPACIDADE 

MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VEREDICTO 

MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante da ausência de prova acerca da 

incapacidade mental do réu de compreender o caráter ilícito do ato criminoso praticado, não se pode 

reconhecer sua inimputabilidade ou nulidade dos atos processuais. 2. Inexiste nulidade por violação aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa no fato do então advogado do réu apresentar a defesa de 

forma sucinta e genérica, sem que sejam evidenciados os supostos prejuízos suportados pela parte, não 

subsistindo a afirmação de que se trata de nulidade absoluta. 3. Nos julgamentos realizados pelo 

Tribunal popular, o jurado tem liberdade para formar seu convencimento, sem a necessidade de 

manifestação motivada para tanto, é preciso, tão somente, que sua posição seja plausível em face dos 

elementos que constam no processo. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e 

discutidos os presentes autos de recurso de apelação crime nº 00001969-13.2003.8.06.0128, em que 

figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por 

unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. 

Fortaleza, 20 de junho de 2017. PRESIDENTE E RELATOR (Disponibilização: Sexta-feira, 23 de 

Junho de 2017 Caderno 2: Judiciario Fortaleza, Ano VIII - Edição 1698, p. 60) ART. 580 – SITUAÇÃO 
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FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA – PEDIDO DE EXTENSÃO – IMPROCEDENTE – RÉU 

RESPONDENDO OUTRA AÇÃO PENAL DIFERENTE DO CO-RÉU QUE É PRIMÁRIO  

 

(TJCE) 0001541-17.2009.8.06.0000. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA 

LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO 

COMPROVADA. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE 

NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cumpre 

destacar que a descriminante da legítima defesa, prevista no art. 25 do CPB, exige para sua 

caracterização a presença concomitante dos seguintes elementos: (1) injusta agressão, atual ou iminente; 

(2) uso moderado dos meios necessários; e (3) defesa de direito próprio ou de terceiro. 2. Diante da 

ausência de prova que sustente à tese de que o agente agiu diante de uma injusta agressão, ou que o 

excesso de defesa tenha se dado culposamente, percebe-se que a decisão de primeiro grau está 

dissociada de todo o acervo probatório. 3. Não há legítima defesa sem injusta agressão; 4. Recurso 

conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de 

apelação crime nº 0001541-17.2009.8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-

lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 20 de junho de 2017. PRESIDENTE E 

RELATOR (Disponibilização: Sexta-feira, 23 de Junho de 2017 Caderno 2: Judiciario Fortaleza, Ano 

VIII - Edição 1698, p. 58)  
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