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Prezados colegas, 
Com júbilo apresentamos o Informativo CAOCRIM 011/2016, nele constando as notícias  
que reputamos de relevância para a atuação criminal, inclusive com julgados que trazem  
entendimentos nem sempre favoráveis aos anseios ministeriais, mas que necessitam ser  
de ciência do Ministério Público. 
Nesta edição colaboraram os colegas Drs. André Tabosa, Alan Moitinho, Eneas Romero e  
André Jacome, a quem rendemos nossos agradecimentos.
Aos  que  desejarem  apresentar  sugestões  para  nossos  próximos  Informativos,  basta  
enviá-las para o e-mail institucional do CAOCRIM (caocrim@mpce.mp.br).
Boa leitura!

EQUIPE CAOCRIM

NOTÍCIAS 
EVENTOS

TCU determina que Ministério da Justiça apresente plano de redução de homicídios
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Ministério da Justiça encaminhe, em 60 dias,  
um plano de ação para implantar o Programa Nacional de Redução de Homicídios. Segundo o tribunal, a 
decisão foi tomada “em virtude da elevada taxa de homicídios no Brasil”. Além disso, o TCU avaliou 
que a segurança brasileira está em “colapso continuado” e, mesmo assim, há uma demora em lançar de 
fato o programa, anunciado no ano passado.

O TCU também apontou falhas na produção de estatísticas sobre crimes no Brasil, avaliou que não há 
integração entre os órgãos de segurança do país e criticou a redução dos gastos do governo federal no 
setor. A determinação e o diagnóstico estão no Relatório Sistêmico de Fiscalização da Segurança Pública 
(FiscSegurança). O texto, relatado pelo ministro José Múcio Monteiro, foi aprovado nesta quarta-feira 
pelo TCU.

“Com  relação  às  políticas  públicas  de  segurança  em  âmbito  nacional,  verifica-se  que,  conquanto 
mantidos  programas  importantes,  como  o  Sistema  Nacional  de  Informações  de  Segurança  Pública, 
Prisionais e sobre Drogas (Sinesp), não houve avanços significativos na superação das barreiras que se 
têm  apresentado  à  implantação  e  à  efetividade  dessas  políticas.  Exemplo  disso  é  a  demora  na 
implantação do Programa Nacional de Redução de Homicídios, “carro-chefe” da política nacional de 
segurança pública, que até a elaboração do presente trabalho não havia sido oficialmente lançado. Tal 
atraso  vem  merecendo  críticas  dos  estudiosos  e  especialistas  no  ramo,  que  reclamam  de  falta  de 
disposição política para o enfrentamento da questão por parte do Governo Federal”, destacou o ministro 
José Múcio Monteiro.
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O ministro chamou de preocupante o fato de que “a União tem se retirado paulatinamente da assunção 
de obrigações, fazendo incidir maior ônus sobre os estados e, sobretudo, municípios”. Para isso, citou 
dados da unidade técnica do TCU, segundo a qual, entre 2010 e 2014, ocorreu uma redução de 38% dos  
gastos da União com segurança. Enquanto isso, nos estados e municípios, o aumento foi respectivamente 
de 28% e 123%.

Outro problema, na avaliação de Monteiro, é que não é possível saber se o crescimento geral de 19,12% 
nos gastos com segurança entre 2010 e 2014 ocorreu nos investimentos ou nas despesas correntes. Isso 
em razão da “falta de padronização na classificação funcional dos dispêndios dos estados e municípios 
na área de segurança”. Assim, o TCU recomendou que o Ministério da Fazenda estabeleça padrões a 
serem observados por União,  estados,  Distrito Federal e municípios na classificação de despesas de 
segurança.

Em  relação  às  estatísticas  criminais,  Monteiro  escreveu  que  “há  de  se  reconhecer  que  a  baixa 
confiabilidade e as limitações das estatísticas oficiais acabam por repercutir na qualidade das políticas 
públicas de segurança”. Segundo ele, há também pouca padronização dos dados sobre crime, em geral 
produzidos pelas polícias estaduais.

Outro  ponto  é  a  falta  de  transparência  dos  estados  quanto  aos  dados  produzidos.  Para  melhorar  a 
situação, o TCU recomendou que o Ministério da Justiça tome medidas para induzir os estados a ter  
mais  transparência  em  relação  a  isso.  Também  orientou  a  pasta  a  fazer  pesquisas  periódicas  de 
vitimização de alcance nacional.

Monteiro destacou que, desde a Constituição de 1988, áreas como educação e saúde - que também têm 
relatórios  produzidos  pelo  TCU -  tiveram avanços.  Mas “a  segurança  pública  parece  ainda  não ter 
encontrado seu rumo”. Assim, ele destacou que, além do Poder Executivo, é importante que o Congresso 
Nacional tenha um papel nessa questão. O ministro também disse que o levantamento é de “natureza  
sistêmica”, não sendo voltado para os Jogos Olímpicos. O torneio será realizado no Rio de Janeiro entre 
os dias 5 e 21 de agosto.

Durante a discussão do relatório no plenário do TCU, ele reconheceu ser possível que o texto não leve a  
melhorias  efetivas  na  segurança.  “Talvez  seja  mais  um relatório  para  ir  para  as  prateleiras,  mas  o 
Tribunal de Contas está fazendo sua parte”, disse Monteiro.

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/tcu-determina-que-ministerio-da-justica-apresente-
plano-de-reducao-de-homicidios-b0syd4bq481vivvhc3cd8wtn3

Supremo considera constitucional a citação por hora certa prevista no CPP
O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  na  sessão  desta  segunda-feira  (1º),  considerou 
constitucional a citação por hora certa, prevista no artigo 362 do Código de Processo Penal (CPP) nos 
casos em que se verifique que um réu se oculta para não ser citado. Ao julgar o Recurso Extraordinário  
(RE) 635145,  com repercussão geral  reconhecida,  os ministros entenderam que essa modalidade de 
citação não compromete o direito de ampla defesa, constitucionalmente assegurado a todos os acusados 
em processo criminal.
O recurso foi interposto contra decisão da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do 
Estado do Rio Grande do Sul que afastou a alegação de inconstitucionalidade do artigo 362 do CPP e 
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manteve a condenação do réu em um crime de trânsito. No caso dos autos, o oficial de justiça foi a sua 
casa por três dias consecutivos e foi atendido por sua esposa, que disse que ele estava no trabalho, mas  
não sabia em qual endereço, nem o nome da empresa.
O recorrente  alegava cerceamento  à  própria  defesa,  pois  não  teria  sido  pessoalmente  informado da 
acusação que lhe foi imputada, a fim de poder exercer plenamente sua defesa. Mas o relator do RE, 
ministro Marco Aurélio, observou que, embora o réu tenha o direito de ser informado da imputação, a 
suspensão do processo só pode ocorrer nos casos em que ele não pode ser encontrado. Segundo ele, 
deixar  de  reconhecer  a  constitucionalidade  da  norma  do  CPP,  que  tem como  objetivo  exatamente 
assegurar a continuidade do processo nas situações em que o réu deliberadamente se esconde para evitar 
a citação, representaria um prêmio a sua atuação ilícita.
O relator salientou que a ampla defesa é a combinação entre a defesa técnica e a autodefesa. A primeira é 
indeclinável – o réu possui o direito inalienável de ser assistido por defensor do estado, caso não o faça 
ou deixe de nomear advogado no prazo estabelecido em lei, sob pena de nulidade total do processo. A 
autodefesa,  explicou  o  ministro,  é  a  garantia  de  o  acusado  estar  presente  ao  julgamento.  Em seu 
entendimento,  caso  opte  por  não  comparecer,  estará  também  exercendo  um  direito,  o  de  não  se 
incriminar ou produzir provas contra si, mas essa escolha não pode interromper o processo.
O ministro  destacou que a  citação  por  hora  certa  é  cercada  de cuidados,  entre  os  quais  a  certidão 
pormenorizada elaborada pelo oficial de justiça e o aval pelo juiz. Caso não existam elementos concretos 
de ocultação, o juiz pode determinar a suspensão do processo, preservando a autodefesa. Entretanto, nos 
casos em que constatada a intenção de interromper o processo, o magistrado dispõe de instrumentos para 
dar prosseguimento à ação penal.
O relator votou pelo provimento parcial ao recurso, entendendo que a citação por hora certa é inaplicável 
no âmbito dos juizados criminais especiais. Para o ministro Marco Aurélio, o processo deveria ter sido 
enviado a  uma vara  da  Justiça  comum.  No caso dos  autos,  porém,  ele  reconheceu a  prescrição  da 
pretensão punitiva.
A maioria  do  Plenário,  contudo,  seguiu  o  voto  do  ministro  Luiz  Fux,  que  desproveu  totalmente o 
recurso. O colegiado limitou a análise do RE ao tema da constitucionalidade da norma do CPP, por  
entender  que  a  sua  aplicação  ou  não no  âmbito  dos  juizados  especiais  não  era  objeto  do  recurso.  
Segundo explicou o ministro Celso de Mello, esse tema ultrapassa os limites do processo e pode ser 
enfrentado pelo STF em outros casos que chegarem à Corte.
No caso concreto, os ministros concederam habeas corpus de ofício para extinguir a punibilidade do réu 
em decorrência da prescrição. Vencido quanto ao provimento parcial do recurso, o relator também votou 
pela implementação da ordem de ofício.

Não há necessidade de contato físico para a configuração do crime de estupro, diz STJ
Em decisão unânime, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não há necessidade 
de contato físico para a configuração do crime de estupro.
No caso analisado, que corre sob segredo de Justiça, uma menina de dez anos foi levada a um motel por 
terceiros e forçada a tirar a roupa na frente de um homem. Ele pagou R$ 400 pelo encontro, além de  
comissão à irmã da vítima. Segundo a denúncia, o evento se repetiu.

O advogado do acusado pedia a absolvição do cliente com o argumento de que não houvera contato 
físico  entre  os  envolvidos.  A denúncia faz  parte  de  investigação  sobre  uma  rede  de  exploração  de 
menores em Mato Grosso do Sul e envolve políticos e empresários de Campo Grande e região.

Para o relator do caso, ministro Joel Ilan Paciornik, o contato físico é irrelevante para a caracterização do 
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delito:  “A maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que a contemplação lasciva 
configura  o  ato  libidinoso  constitutivo  dos  tipos  dos  artigos  213 e  217-A do Código  Penal,  sendo 
irrelevante, para a consumação dos delitos, que haja contato físico entre ofensor e ofendido”, afirmou, 
durante o julgamento.

Para o magistrado, a dignidade sexual é passível de ser ofendida mesmo sem agressão física. Paciornik 
afirmou que a denúncia descreve detalhadamente o crime, preenchendo os requisitos legais para ser 
aceita.

O voto foi seguido pelos demais ministros. Com a decisão, o STJ confirmou acordão do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS).

http://jota.uol.com.br/contato-fisico-nao-e-necessario-para-configuracao-estupro-decide-stj

Autorizada execução da pena de prefeito na PB condenado por fraude em licitação
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) ao 
Habeas Corpus (HC) 135752, impetrado em favor do prefeito afastado de Marizópolis (PB), José Vieira 
da  Silva,  condenado  por  fraude  em licitações  e  desvio  de  recursos  do  FNDE (Fundo  Nacional  de 
Desenvolvimento  da  Educação)  e  da  Funasa  (Fundação Nacional  de  Saúde)  em proveito  próprio  e 
alheio.
Dessa forma, ficou prejudicada a liminar concedida durante o plantão das férias forenses de julho, e 
Silva cumprirá a pena imposta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) de 4 anos e 11 
meses de prisão em regime semiaberto. Ele também está proibido de exercer cargo ou função pública, 
eletivo ou de nomeação, por cinco anos.
Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin considerou que a decisão monocrática do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), de indeferir liminar em HC do ex-prefeito, não foi contrária à jurisprudência do STF e 
nem há flagrante constrangimento ilegal. Assim, não é o caso de superação da Súmula 691, do Supremo 
(não compete ao STF conhecer  de habeas  corpus impetrado contra  decisão  do relator  que,  em HC 
requerido a tribunal superior, indefere a liminar).
O ministro assinalou que, no julgamento do HC 126292, em fevereiro deste ano, o Supremo reconheceu 
a possibilidade de execução provisória de decisão condenatória sujeita a recursos excepcionais e fixou a 
seguinte tese: “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  artigo  5º,  inciso  LVII,  da  Constituição  Federal”.  Segundo o 
relator, desde então, não se verificou pronunciamento de órgão colegiado que contrarie a decisão do 
Plenário.
O ministro Edson Fachin afastou ainda a alegação da defesa do ex-prefeito de que o acórdão do TRF-5 
teria  assegurado  a  ele  o  direito  de  recorrer  em  liberdade  até  o  trânsito  em  julgado  de  eventual  
condenação. Segundo os defensores, a execução provisória da pena no caso configuraria um indevido 
agravamento da pena. “Ocorre que esse modo de pensar não pode ser transportado, de forma irreflexiva, 
para a execução penal, atmosfera processual em que não há acusação propriamente dita e que é regida, 
quanto à instauração e processamento, por critérios de oficialidade. Assim, a ilegalidade apontada não 
merece acolhimento”, explicou o relator.
No  último  dia  28  de  julho,  o  presidente  do  STF  deferiu  liminar  “para  suspender,  integral  e 
cautelarmente,  a  execução  provisória  das  penas  impostas”  a  José  Vieira  da  Silva.  Afirmou que,  “à 
primeira vista”, a execução das penas antes do trânsito em julgado da sentença e com recurso pendente 
submete o ex-prefeito a um “flagrante constrangimento ilegal” que justifica o afastamento da Súmula 
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691 do STF.
O ministro Ricardo Lewandowski frisou também que, no caso, sequer foi assegurado ao condenado o 
“duplo grau de jurisdição” previsto na Constituição Federal, diante da prerrogativa de foro do prefeito, 
que teve o TRF-5 como seu juiz natural.  “Direito ao reexame das decisões judiciais configura uma 
garantia constitucional, de caráter instrumental, pois, ademais de estar compreendida no postulado do 
devido princípio legal, configura axioma conatural ao atingimento dos fins últimos do próprio Estado de 
Direito, que se assenta, antes de mais nada, no princípio da legalidade, que não convive com qualquer 
tipo de arbítrio, especialmente de cunho judicial”, ponderou.

Núcleo acompanha dependentes químicos no Rio Grande do Norte
Usuários e dependentes químicos que sejam réus em processos criminais contam com os serviços do 
Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos Usuários e Dependentes Químicos (Noade), do Tribunal 
de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Norte.  O  setor  trabalha  com  prevenção  do  uso  de  entorpecentes, 
recuperação de usuários e reinserção social. Coordenado pelo juiz João Eduardo Ribeiro, funciona no 
prédio do antigo Grande Hotel, e, hoje, acompanha 287 pessoas na capital.
O  Noade  trabalha  em parceria  com o  programa  Novos  Rumos  na  Execução  Penal,  além de  atuar 
diretamente com a Central de Flagrantes de Natal. “Temos um contato grande com o Novos Rumos, eles  
nos encaminham pessoas que tenham problemas com drogas e nós encaminhamos para eles pessoas que 
tenham um bom resultado na nossa proposta terapêutica,  e o perfil e o desejo de realizar um curso 
profissionalizante”, explica a coordenadora administrativa do Noade, Lucineide Medeiros.

A partir da instalação da Central de Flagrantes no ano passado, o sistema foi complementado. “Com a 
Central  de  Flagrantes,  há  uma  ligação  muito  intensa.  Quando  eles  nos  mandam o  autuado,  nós  o 
recebemos e fazemos todo o encaminhamento para a audiência coletiva”, destaca o juiz João Eduardo 
Ribeiro. O sistema de audiências coletivas foi implantado em 2011 a partir da experiência do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que começou a realizar de forma diferente a destinação 
das transações para autuados por porte de entorpecentes para consumo.

“A diferença  é  que  a  audiência  preliminar,  onde  o  Ministério  Público  propõe  o  acordo,  é  feita 
coletivamente,  ou  seja,  se  reúnem  todos  os  autuados,  se  explica  o  que  é  a  transação  penal 
especificamente para eles, se passa um testemunho de um beneficiário que já passou pelo Noade e, após 
isso, eles vão dizer individualmente se aceitam ou não a transação”, explica o juiz.

Após a audiência coletiva, se aceitar a transação, o autuado é encaminhado pela equipe técnica do Noade 
para possíveis acompanhamentos. “De acordo com a situação, o beneficiário pode realizar o tratamento 
no  Centro  de  Atenção  Psicossocial,  no  Ambulatório  de  Prevenção  e  Tratamento  de  Tabagismo, 
Alcoolismo e outras Drogadições ou no grupo psicossocial aqui no Noade”, aponta Lucineide Medeiros.

Além do acompanhamento dos beneficiados, a equipe formada por três técnicas, uma assistente social, 
duas psicólogas e duas estagiárias também realiza um trabalho voltado às famílias dos usuários. “Não 
consigo vislumbrar o tratamento sem atrelar a família nesse processo”,  ressaltou a coordenadora.  O 
centro foi criado em 1999, pelo desembargador Saraiva Sobrinho.

Fonte:  TJRN  -  http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=83018:nucleo-
acompanha-287-dependentes-quimicos-no-rn&catid=814:judiciario&Itemid=4641&acm=270197_8955
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Projeto une detentos e comunidade no plantio para a população carente
Uma parceria entre o Judiciário, o estado de Minas Gerais, o município de Itajubá/MG) e associações 
comunitárias está mudando a cidade, localizada no Sul de Minas Gerais. Há cerca de seis meses, os 
detentos do Presídio de Itajubá transformam terrenos baldios em plantações orgânicas e comunitárias. O 
projeto, denominado “Fazenda Esperança”, prevê a destinação de todo o alimento produzido com a mão 
de obra dos apenados para famílias carentes cadastradas na prefeitura.

O projeto foi organizado pelo diretor de Ressocialização do Presídio de Itajubá, Leandro Palma. “O 
preso  precisa  se  ressocializar,  interagir  com  a  sociedade.  É  bom  para  ele  e  para  a  comunidade”, 
comentou.  O  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ)  e  outras  instituições  envolvidas  com  o  sistema 
carcerário também compartilham a visão de que o acesso dos apenados a  oportunidades  de estudo, 
capacitação profissional e trabalho é fundamental para prevenção da reincidência criminal.

Sem utilidade e abandonado, um terreno de 2,1 mil metros quadrados em Medicina, bairro popular de 
Itajubá, foi um dos primeiros a receber os presos. O diretor explicou que a produção de hortaliças para 
os  moradores  mais  carentes  do  bairro  não será  a  única  destinação do terreno.  Haverá  também um 
parquinho para crianças e uma pista de bocha, atividade muito praticada pelos idosos da cidade. Os 
brinquedos são peças descartadas por escolas e que estão sendo recuperados por um outro grupo de 
apenados.

O projeto contempla ainda a criação de hortas em todas as escolas públicas municipais. Com 267 alunos, 
a Escola Municipal Santo Agostinho já conta com 18 canteiros distribuídos por 175 metros quadrados, 
onde  crescem  alfaces,  chicória,  cebolinha,  couve,  rúcula,  salsinha,  repolho  e  couve.  Os  presos 
trabalharam em parceria com as crianças. A aluna Kauanne Vitória, de nove anos, prometeu que iria 
comer a alface que estava plantando. “Eu não como verdura. Só gosto de arroz. Mas prometo que essa 
eu vou experimentar”, disse.

Na avaliação do juiz Selmo Sila da Souza, que atuou por mais de dez anos na vara criminal da Itajubá, 
a participação de presos nessas atividades não apenas dá a oportunidade de formar uma nova profissão, 
como também ajuda a diminuir o preconceito entre a comunidade. “A população está vendo que aquela 
benfeitoria é para ela e reconhece isso. Acho importante o preso ter uma ocupação, a sensação de que 
está sendo útil para a sociedade”, afirmou. 

Condenado há 12 anos de detenção, Marcos Rogério da Silva é um dos presos que participam do projeto. 
Antes de ser condenado, ele era lavrador. “Quando a gente trabalha o tempo passa mais rápido. E tem 
sido muito bom para mim ocupar a cabeça. Não gosto de ficar sem fazer nada”, contou. Ele já participou 
de outros projetos de ressocialização, com a reforma de escolas públicas.

Conforme  previsão  da  Lei  de  Execução  Penal  (LEP),  o  acesso  da  pessoa  privada  de  liberdade  ao 
trabalho depende de seleção da Comissão Técnica de Classificação, grupo interdisciplinar presidido pelo 
diretor da unidade e composta por equipe multidisciplinar a quem cabe avaliar o perfil do apenado. 
“Todos os presos passam pelo CPC. Dos que são convidados para trabalhar, cerca de 98% aceitam na 
hora.  Há uma mudança drástica e positiva no comportamento dos que trabalham, o que mostra que 
estamos no caminho certo.  Presídio não é  para ser  depósito  de gente.  É preciso  ressocializar  essas 
pessoas”, destacou o diretor-geral do presídio de Itajubá, Rodney Dantas. 

O presidente da Associação Comunitária do Bairro Medicina, Júnior Leoni dos Santos, assegura que a 
presença e a circulação dos presos nas proximidades da nova horta não intimidaram a população. "Os 
moradores vêm aqui, perguntam se eles estão com fome, se precisam de água. A gente nota que eles 
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reconhecem que a  nossa realidade só está  sendo modificada porque os  presos estão trabalhando no 
projeto. Do contrário seria inviável", observou.

De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), o trabalho da pessoa privada de liberdade, como dever 
social e condição e dignidade humana, tem a finalidade educativa e produtiva e, ainda que não sujeito ao 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o trabalho do preso deve ser remunerado, não 
podendo ser inferior a três quartos do salário mínimo. As tarefas executadas como prestação de serviço à 
comunidade não são remuneradas.

O produto da remuneração do trabalho deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, 
desde  que  determinados  judicialmente  e  não  reparados  por  outros  meios;  à  assistência  à  família;  a  
pequenas despesas pessoais; e ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do 
condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo das demais destinações. Será depositada a parte 
restante  para  constituição  do pecúlio,  em Caderneta  de  Poupança,  que  será  entregue  ao  condenado 
quando posto em liberdade. 

Segundo  o último  levantamento  do  Departamento  Penitenciário  Nacional,  do  Ministério  da  Justiça, 
115.794 detentos exercem atividades laborais em instituições públicas e privadas, o que representa 20% 
da  população  prisional  do  país.  Dos  presos  que  trabalham,  25%¨estão  em atividades  externas  aos 
presídios e 75% trabalham internamente nas unidades. Mato Grosso é o estado com maior porcentagem 
de presos trabalhando em relação à população encarcerada (37%), seguido por Amapá (35%), e Santa 
Catarina (32%).

Paula Andrade - Agência CNJ de Notícias

Um em cada cinco custodiados é indicado para tratar vício em Mato Grosso
Atendimentos feitos em audiências de custódia têm ajudado no enfrentamento do vício em drogas em 
Mato  Grosso  (MT).  Um  em  cada  cinco  presos em  flagrante  no  estado  (21,3%)  é  indicado  para 
tratamento  de  dependência  química,  em  álcool  ou  em  drogas,  orientação  mais  comum  entre  os 
custodiados, segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJMT).

Os dados levam em conta as 2.530 audiências de custódia realizadas no estado entre os dias 24 de julho 
de  2015  e  31  de  maio.  Nelas,  ao  menos  1.127  acusados  (44,5%)  foram  indicados  para  auxílio 
assistencial, o que coloca a corte entre as três com maior percentual no país. Em cerca de metade das 
indicações (541 casos), os custodiados foram encaminhados para tratamento de dependência química. 
Em seguida,  estão  cursos  de qualificação profissional,  encaminhamento  ao  mercado de trabalho ou 
matrícula em escola (442), tratamentos de saúde (83) e outras medidas (61).

O  encaminhamento  social  de  custodiados  está  previsto  na Resolução  n.  213/2015  do  CNJ,  que 
regulamentou as audiências de custódia em todo o país. As audiências são a principal política criminal 
da atual gestão do CNJ, com o objetivo de assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa 
submetida à prisão,  por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas 
agências de segurança pública do Estado.

Triagem social — Para oferecer o encaminhamento social adequado, dez servidores da Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso (Sejudh) examinam a situação física e mental dos acusados: 
três técnicos de enfermagem, três assistentes sociais e quatro psicólogos. Os profissionais trabalham sete 
dias por semana, em escala. Outros 18 cuidam da gestão e da segurança das sessões.
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Na conversa,  realizada  antes  da  audiência  de  custódia,  o  detido  relata  o  caso,  a  abordagem e  qual 
acusação sofre. Os psicólogos colhem dados como nível de escolaridade, histórico de vida e estrutura 
familiar. A partir da escuta, repassam necessidades assistenciais identificadas ao juiz da audiência de 
custódia.  Os  profissionais  da  Secretaria  também  acompanham  as  audiências,  para  eventuais 
esclarecimentos.

“Não temos informações prévias sobre o crime que ele cometeu para evitar que sejamos contaminados. 
É diferente de uma delegacia”, conta Eliane Montanha, psicóloga da Sejudh. A equipe também verifica 
registros criminais do suspeito, bem como se ele já passou por audiência de custódia anteriormente.

Assistentes sociais também conduzem a triagem. Em conversa, resgatam o histórico de atendimento do 
suspeito  no  acesso a  políticas  públicas  diversas  para  produzir  um parecer.  Com essas  informações, 
direcionam o custodiado à rede dedicada e o orientam sobre procedimentos para acesso a programas 
sociais, se for o caso.

A orientação pode ser feita para acusados que seguirão presos e para os que responderão em liberdade.  
Mesmo nos casos de prisão convertida em preventiva, o trato de dependência química é um dos destinos 
mais  comuns,  segundo  Eliane.  “Encaminhamos  para  avaliação  do  Centro  de  Atenção  Psicossocial 
(Caps), que define se e por quanto tempo o tratamento é necessário”, descreve.

Segundo  a  profissional,  ainda  que  acusados  continuem detidos,  a  triagem traz  benefícios.  Exames 
médicos  previnem, por  exemplo,  o  contágio de doenças  como tuberculose nos presídios.  "E muitos 
podem ter problemas anteriores na própria penitenciária, que podemos evitar", relata.

Pesquisa —  Avaliar  os  resultados  práticos,  na  vida  dos  custodiados,  nas  audiências  de  custódia 
realizadas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso é objeto de pesquisa acadêmica. O trabalho, com foco 
nas  audiências  de  custódias  desenvolvidas  na  11ª  Vara  Criminal  — Justiça  Militar  e  Audiência  de 
Custódia (Jumac), será realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e pela Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

Para o juiz titular da 11ª Vara Criminal, Marcos Faleiros, os dados vão ajudar a mensurar os resultados 
do trabalho de reinserção social  e a definir  políticas públicas de prevenção. “Queremos saber se os 
custodiados estão de fato cumprindo as decisões e qual impacto está tendo na vida deles e da sociedade”. 
Segundo ele, serão disponibilizados dados dos acusados aos pesquisadores, para que realizem análise 
multidisciplinar,  que  inclua  a  parte  sociológica,  psicológica  e  antropológica,  indo  além  da  análise 
jurídica.

Como amostra, foram coletados casos em fevereiro, março e abril deste ano para serem monitorados, sob 
supervisão do professor doutor do Departamento de Antropologia da UFMT e pesquisador responsável 
pela pesquisa, Clark Mangabeira. “Será um estudo de médio a longo prazo. A ideia é saber se o cidadão 
que sai daqui com um encaminhamento tem acesso a ele lá fora. De uma forma geral, acredito que a 
parceria  entre  as  instituições  é  muito  positiva,  pois  uma  subsidia  a  outra”,  afirma  Mangabeira.  A 
pesquisa terá dois momentos — um quantitativo e outro qualitativo — que serão feitos, respectivamente, 
por meio de ligações telefônicas e pesquisa de campo.

A secretaria  vai  expor  todos  os  encaminhamentos  feitos  em 2015  para  verificar  a  efetividade  das 
medidas,  segundo Eliane  Montanha,  que  coordena  a  pesquisa  na  pasta.  Dados  prévios  começam a 
delinear a análise. De 35 indicados aos Centro de Atenção Psicossocial (Caps), dez não compareceram. 
“Muitos não acreditam no serviço público para oferecer o tratamento. A autoestima é abalada com a 
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dependência química e a abstinência pode piorar a resistência", explica Elaine. Entre 32 encaminhados 
para  vagas  de  trabalho,  23  foram  inseridos  e  nove  esperam  vaga.  "Parte  deles  prefere  se  tornar 
autônomo, mas a maioria está trabalhando, até por ser determinação judicial."

Isaías Monteiro - Agência CNJ de Notícias com informações do TJMT

http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=83000:um-em-cada-cinco-
custodiados-e-indicado-para-tratar-vicio-em-mato-
grosso&catid=813:cnj&Itemid=4640&acm=270197_8953

TJCE instalará câmara para dar maior celeridade ao julgamento de recursos criminais
O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará  (TJCE)  vai  instalar,  conforme Portaria  (nº 
1.354/2016) publicada nessa quarta-feira (3/08), no Diário da Justiça, uma nova Câmara Criminal. O 
objetivo é ampliar para três o número de colegiados especializados na área penal, possibilitando maior 
celeridade no julgamento de habeas corpus, recursos criminais, entre outros processos. A medida se dá 
em virtude da alteração do Regimento Interno do TJCE, que extingue a 8ª Câmara Cível e instala a 3ª 
Câmara Criminal.

De acordo com a medida, a 3ª Câmara Criminal receberá 30% dos acervos processuais em tramitação 
nas outras duas Câmaras Criminais existentes. O acervo será redistribuído de forma equitativa para os 
quatro desembargadores que irão compor a 3ª Criminal. São eles: desembargadores Francisco Darival 
Beserra  Primo (presidente),  Raimundo  Nonato  Silva  Santos,  José  Tarcílio  de  Souza  Silva  e  o  juiz 
convocado Antônio Pádua.

Ainda  segundo  o  documento,  a  seleção  dos  processos  para  redistribuição  obedecerá  a  ordem 
decrescente, precedendo os feitos mais novos aos mais antigos. Os gabinetes deverão encaminhar os 
processos digitais selecionados, contendo despacho de doação para a formação do acervo da 3ª Câmara 
Criminal, para as respectivas filas de trabalho disponibilizadas no Fluxo de Redistribuição do Acervo do 
Sistema de Automação Judicial (SAJSG), criadas especificamente para fins de redistribuição do acervo.
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As sessões  da 3ª  Câmara Criminal  acontecerá às  terças-feiras,  no horário das 8:30h,  no 2º  piso do 
Palácio da Justiça, no Cambeba.

As mudanças se estendem também para outras câmaras. Pelo novo Regimento Interno do TJCE, a 1ª, a 
2ª e a  3ª Câmaras Cíveis Isoladas passarão a ser, respectivamente, a 1ª, a 2ª e a 3ª Câmaras de Direito  
Público. A 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª Câmaras Cíveis Isoladas passarão a ser, respectivamente, a 1ª, a 2ª, a 3ª e a  
4ª Câmaras de Direito Privado.

Já as Câmaras Cíveis Reunidas passarão a formar a Seção de Direito Público e a Seção de Direito 
Privado. As Câmaras Criminais Reunidas passarão a formar a Seção Criminal. Ainda de acordo com o 
novo dispositivo, às Seções de Câmaras caberá o tratamento de “Egrégia Seção” e a qualquer de suas 
Câmaras, o de “Egrégia Câmara”.

http://www.tjce.jus.br/noticias/tjce-instalara-camara-para-dar-maior-celeridade-ao-julgamento-de-
recursos-criminais/

Somente a União pode legislar sobre bloqueadores de sinal de celular em presídios, decide 
STF
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais 
que obrigam empresas de telefonia móvel a instalarem equipamentos para o bloqueio do serviço de 
celular em presídios. Por maioria de votos, os ministros julgaram procedentes cinco Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade  (ADIs)  ajuizadas  sobre  o  tema,  por  entenderem  que  os  serviços  de 
telecomunicações são matéria de competência privativa da União e não dos estados federados.
A Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) é autora das ADIs 5356, 5327, 5253, 4861 e 
3835, respectivamente referentes aos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e 
Mato Grosso. Para a entidade, as normas questionadas usurpam competência legislativa privativa da 
União, prevista nos artigos 21 (inciso XI) e 22 (inciso IV) da Constituição Federal.
As ADIs ressaltam que as leis questionadas criam obrigações não previstas nos respectivos contratos de 
concessão  de  serviço  para  as  concessionárias  de  serviços  de  telecomunicações,  em  desacordo  os 
princípios  constitucionais.  A  Acel  argumenta,  ainda,  que  as  normas  seriam  materialmente 
inconstitucionais, uma vez que transferem a particulares o dever atribuído ao Estado de promover a 
segurança pública, “incluindo, por evidente, a segurança de seus presídios”, nos termos do artigo 144 da 
Constituição.
Relator da ADI 3835, o ministro Marco Aurélio votou pela declaração de inconstitucionalidade das leis 
atacadas. Ele observou que já existe uma norma federal sobre o assunto, a Lei 10.792/2003, que impõe 
ônus aos presídios. Segundo ele, o artigo 4º dessa norma prevê que os estabelecimentos penitenciários, 
especialmente os destinados ao regime disciplinar diferenciado, disporão, dentre outros equipamentos de 
segurança, de bloqueadores de telecomunicação para telefones celulares, rádio-transmissores e outros 
meios  previstos  em  lei.  “O  ônus  foi  imposto  não  à  concessionária,  mas  sim  ao  estabelecimento 
penitenciário”, disse.
Ele ressaltou que o artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal (7.210/1984) define como falta grave 
do condenado a pena privativa de liberdade, ter na posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de 
rádio ou celular que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. “Se fosse 
possível o bloqueio, haveria não a citada proibição, mas a determinação em tal sentido e a determinação 
federal diz respeito ao ônus dos estabelecimentos prisionais”, frisou.
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Do mesmo modo votou o ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 4861. De acordo com ele, a utilização 
de  telefones  no  interior  de  estabelecimentos  prisionais  como meio  para  a  prática  de  crimes  é  uma 
questão nacional.  “Neste campo, tratamentos diferentes pelas diversas unidades da federação não se 
justificam como uma resposta customizada a realidades não semelhantes”, considerou.
O ministro entendeu que a  matéria  apresenta conexão com segurança pública,  mas mesmo assim a 
questão  não  deve  ser  passível  de  tratamento  local. De  acordo  com ele,  o  Supremo  tem  firme 
entendimento no sentido da impossibilidade de interferência do estado-membro nas relações jurídicas 
entre a União e as prestadoras dos serviços de telecomunicações, dessa forma, a jurisprudência vem 
reconhecendo a inconstitucionalidade de normas estaduais que tratam dos direitos usuários. É o caso das 
ADIs 3533, 2337 e 4083, entre outras ações.
Em igual sentido, manifestou-se o ministro Dias Toffoli, relator das ADIs 5253 e 5327. Já no início de 
seu voto, destacou que a discussão também está em saber como os celulares entram nos presídios. “Essas 
instituições todas – sejam executivas, nacionais ou estaduais, órgãos de regulação, de fiscalização e de 
segurança – já tem os instrumentos necessários para atuar e evitar que ocorra a comunicação de presos 
como o mundo exterior”, observou. Também votaram pela procedência das ações os ministros Teori 
Zavascki,  Luiz  Fux,  Cármen  Lúcia,  Celso  de  Mello  e  o  presidente  do  STF,  ministro  Ricardo 
Lewandowski.
O ministro Edson Fachin, relator da ADI 5356, votou em sentido contrário, portanto pela improcedência 
da  ação.  Ele  entendeu  que  deve  haver  distribuição  de  competência  entre  os  entes  federativos  para 
legislarem sobre as matérias especificadas pela Constituição, como é o caso das presentes ações. “A 
repartição de competências é característica fundamental em um estado federado para que seja protegida 
a autonomia de cada um de seus membros e, por conseguinte, a convivência harmônica em todas as 
esferas com a finalidade de evitar a secessão”, ressaltou.
O ministro considerou que o tema deve ser analisado quanto à competência para legislar sobre direito 
penitenciário,  segurança pública e  consumo,  levando em conta a segurança do serviço fornecido no 
âmbito  de  proteção  do  direito  do  consumidor.  Para  ele,  o  ente  da  federação  não  está  invadindo 
competência privativa da União ao regulamentar abstratamente como se deve dar, no estado, limitações 
ao serviço de telecomunicação nos presídios.
Acompanharam a divergência os ministros Luís Roberto Barroso e Rosa Weber.
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=322213&tip=UN

Salas especiais para ouvir crianças e adolescentes chegam a 23 tribunais
Dedicadas  à  escuta  de  crianças  ou  adolescentes  vítimas  ou  testemunhas  de  violência,  as  salas  de 
depoimento  especial  caminham  para  alcançar  todo  o  Brasil,  conforme  prevê  a Recomendação 
33/2010 do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ).  Espaços  adaptados  para  as  entrevistas  já  foram 
instalados por 23 Tribunais de Justiça (85%), segundo levantamento do CNJ.
Além desse ato normativo, outras iniciativas direcionadas a crianças e adolescentes foram encampadas 
pelo  CNJ,  como  a  criação  do  Fórum  Nacional  da  Infância  e  da  Juventude  (Foninj)  por  meio 
da Resolução 231/2016, e a determinação para que os tribunais criem as coordenadorias da infância e na 
juventude, estabelecida na Resolução 94/2009.

Na avaliação do conselheiro Lelio Bentes,  o CNJ tem dedicado especial  atenção ao tratamento das 
garantias constitucionais de crianças e adolescentes. “Na função de órgão central e de governança, tem a 
atribuição  de  definir  políticas  públicas  de  aprimoramento,  implementação  e  sistematização  dos 
incrementos  em prol  de um sistema jurídico  prioritário,  ágil  e  eficiente  de  proteção à  infância  e  à  
juventude”, aponta o conselheiro no voto que culminou na criação do Foninj.
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Hoje, o país soma 124 salas de audiência sem dano, também chamada de escuta especial. O total indica 
aumento de 285% desde 2011, quando balanço da ONG Childhood Brasil listou 40 unidades em 16 
estados. A Recomendação 33/2010 do CNJ acelerou a expansão, ao ver de Itamar Gonçalves, gerente da 
ONG. “O número cresceu exponencialmente no ano seguinte à recomendação. Isso demonstra o quanto 
o CNJ foi significativo. Até 2010, só tínhamos notícia de três salas”, conta.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) foi o pioneiro na instalação das salas de depoimento  
especial em 2003. O estado já contabiliza 25 salas instaladas na capital gaúcha e instalará mais 18 novos 
ambientes em comarcas do anterior. A estimativa do TJRS é, até o final do ano, equipar 25% das 164 
comarcas de todo o estado com ambientes específicos para oitiva de crianças e adolescentes.

Nas salas de depoimento especial são aplicados estrutura e método especializados de acolhimento. No 
dia da audiência, horário e trajeto da criança são definidos de modo que não haja contato com o acusado. 
Em vez do juiz, um servidor treinado ouve a vítima no espaço equipado com aparato de gravação e  
transmissão. O vídeo é transmitido em tempo real para o local onde estão juiz, promotor e advogado do 
réu. Em certos locais, há interação entre as pessoas presentes no ambiente do tribunal e o entrevistador 
na sala de depoimento por telefone ou ponto eletrônico. Após a conversa, o material é arquivado e só 
volta a ser usado se necessário, como para produzir prova.

Casos de abuso sexual foram o principal fator para a criação dos espaços. Para conforto e segurança das 
vítimas,  tribunais  empregam  os  ambientes  acolhedores  também  em  oitivas  de  casos  de  alienação 
parental, tortura de crianças e agressões no contexto da Lei Maria da Penha. “Várias comarcas usam o 
mesmo espaço, que impede o contato com o suposto agressor. O método prevê cuidados antes, durante e  
depois do depoimento”, explica Itamar Gonçalves, gerente da ONG Childhood Brasil.

Iniciativas de depoimento sem dano, contudo, possuem alcance superior ao número de salas, segundo 
Itamar Gonçalves. “Há arranjos locais. Devemos contar as experiências e não só o número das salas”, 
aponta Itamar Gonçalves.

Na Paraíba, por exemplo, o Tribunal de Justiça usa ônibus para viajar até as comarcas das vítimas e  
colher os depoimentos, que são transmitidos à sala de audiência e gravados. No estado, a oitiva ocorre 
em sala isolada, reservada em caso de necessidade

Em Alagoas, uma psicóloga entrevista a vítima e faz estudo psicossocial antes da instrução criminal. A 
partir da avaliação, a profissional responde às questões da defesa e do Ministério Público. Se ainda assim 
for necessário ouvir a criança em audiência, o juiz requer a presença do psicólogo.

Tocantins deve instalar ambiente dedicado até o fim do ano, quando inaugura o Fórum de Araguaína. Por 
ora, equipe de psicólogos e assistentes sociais do governo local acompanha o depoimento ao magistrado, 
sem intervir. Rondônia também, mesmo sem o aparato das salas especiais, adota protocolo específico 
para ouvir crianças.

Isaías Monteiro - Agência CNJ de Notícias
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Juiz estabelece prazo para cumprimento de mandados judiciais em Fortaleza
O  juiz  Francisco  Mauro  Ferreira  Liberato,  superintendente  da  Coordenadoria  de  Cumprimento  de 
Mandados  Judiciais  (Coman)  de  Fortaleza,  determinou  que  os  oficiais  de  justiça  devem devolver, 
devidamente cumpridos, improrrogavelmente, até o dia 31 de agosto de 2016, todos os mandados em 
aberto e que foram distribuídos até o último dia 31 de julho. A medida também vale para os documentos  
gerados pelo módulo digital.

Em caso de descumprimento, uma relação com os nomes dos oficiais não cumpridores da determinação 
será  encaminhada  ao  juiz  coordenador  da  Coman,  que  efetuará  os  devidos  procedimentos 
administrativos  disciplinares.  A determinação  consta  na Portaria  nº  4/2016,  publicada  no  Diário  da 
Justiça dessa sexta-feira (29/07).

O magistrado considerou  o  princípio  da  eficiência  e  o  da  razoável  duração  do processo,  além dos 
aspectos da igualdade de produção, dedicação e zelo profissional e dos esforços empreendidos pelos 
oficiais de justiça, visando à excelência da celeridade processual.

http://www.tjce.jus.br/noticias/juiz-estabelece-prazo-para-cumprimento-de-mandados-judiciais-em-
fortaleza/

Justiça permite uso de carro apreendido por delegacia no TO
O Poder  Judiciário  do  Tocantins  autorizou  o  uso  de  um veículo  apreendido  em crime  (peculato  e 
associação criminosa) pela Delegacia de Polícia Civil de Dianópolis. A decisão é do desembargador e 
corregedor geral da Justiça, Eurípedes Lamounier.
A decisão do magistrado foi fundamentada no o Manual de Bens Apreendidos do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e nos artigos 61, parágrafo único, e 62, parágrafo segundo, da lei que institui o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), Lei nº 11.343/2006. Essa lei permite, mediante 
autorização judicial, o uso de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte 
regularmente apreendidos em processos judiciais, quando houver o interesse público.

Para o juiz Jossanner Nery Nogueira Luna, que responde pela comarca de Dianópolis durante as férias 
do titular Manuel de Faria Reis Neto, trata-se de medida que fortalece as delegacias. “É uma inovação 
no apoio do Poder Judiciário à Secretaria da Segurança Pública”, avalia.

A autorização saiu após o pedido da Secretaria da Segurança Pública (SSP) ao juiz da comarca. O órgão  
pediu para usar o veículo pelas delegacias de polícia e unidades da polícia científica com o objetivo de  
reestruturar órgãos e a perícia e buscar a redução no número de crimes cometidos.

O  magistrado  remeteu  o  pedido  à  Corregedoria  Geral  de  Justiça  do  Tocantins  que  autorizou  o 
acautelamento do veículo para uso da SSP. Na decisão, o corregedor frisa que a “utilização dos bens 
apreendidos  pela  autoridade  de  polícia  judiciária,  desde  que  demonstrado  o  interesse  público",  é 
permitida pela legislação.

Fonte: TJTO
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 DIRETO DO STF

PSV: regime de cumprimento de pena e vaga em estabelecimento penal  -  2 (Enunciado 56 da 
Súmula Vinculante)
O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, acolheu proposta de edição de enunciado de 
súmula vinculante com o seguinte  teor:  “A falta  de estabelecimento penal  adequado não autoriza a 
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os 
parâmetros  fixados  no  RE  641.320/RS”  — v.  Informativo  777.  O  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Presidente)  reajustou  voto  proferido  em  assentada  anterior,  acatando,  assim,  proposta  redacional 
sugerida pelo Ministro Roberto Barroso. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que aprovava a proposta 
originalmente  apresentada  pelo  Defensor  Público-Geral  Federal  (“O  princípio  constitucional  da 
individualização da pena impõe seja esta cumprida pelo condenado, em regime mais benéfico, aberto ou 
domiciliar,  inexistindo  vaga  em  estabelecimento  adequado,  no  local  da  execução”).
PSV 57/DF, 29.6.2016. (PSV-57) 

Regressão de regime: inadimplemento de pena de multa e cometimento de novo crime
O  Plenário,  em  julgamento  conjunto  e  por  maioria,  negou  provimento  a  agravos  regimentais  em 
execuções penais referentes a condenados nos autos da AP 470/MG (DJe de 22.4.2013). No primeiro 
caso, o agravante, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, fora condenado pela justiça 
comum em outro processo, tendo em conta crimes praticados concomitantemente ao cumprimento da 
reprimenda. Insurgia-se, então, contra a decisão que determinara a regressão de regime. O Colegiado 
aduziu que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal acarreta a regressão 
de regime. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o agravo. Reputava que o processo-crime 
ainda estaria em curso na justiça comum, sem poder repercutir, portanto, no cumprimento de pena já 
formalizada.  No  segundo  caso,  a  progressão  de  regime  da  sentenciada  fora  condicionada  ao 
adimplemento da pena de multa. Para obter esse direito, a agravante realizara acordo de parcelamento do 
valor, razão pela qual progredira. Posteriormente, deixara de pagar as parcelas, a implicar a regressão. O 
Tribunal entendeu que o inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão 
no regime prisional. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o agravo, ao fundamento de que o 
descumprimento  de  pena  de  multa  não  implicaria  a  sua  transformação em reprimenda restritiva  de 
liberdade.  EP  8  ProgReg-AgR/DF,  rel.  Min.  Roberto  Barroso,  1º.7.2016.  (EP-8)
EP 16 Agr-terceiro/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 1º.7.2016. (EP-16) 

Falsificação de lei por prefeito e dosimetria da pena 
A Primeira Turma, por maioria, deu parcial provimento a apelação somente para reajustar a dosimetria 
da pena aplicada em sentença que condenara parlamentar federal, prefeito municipal à época dos fatos,  
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 297, §1º, do CP (“Art. 297 - Falsificar, no todo ou em 
parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, 
e multa. § 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-
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se a pena de sexta parte”), e no art. 89 da Lei 8.666/1993 [“Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora 
das  hipóteses  previstas  em lei,  ou  deixar  de  observar  as  formalidades  pertinentes  à  dispensa  ou  à 
inexigibilidade:  Pena - detenção,  de  3  (três) a  5  (cinco) anos,  e  multa”].  No  caso,  o  apelante  teria 
alterado  documento  público  verdadeiro,  qual  seja,  o  conteúdo  de  lei  municipal,  para  incluir  artigo 
inexistente. Ademais, teria dispensado licitação fora das hipóteses previstas em lei,  tendo contratado 
empresa de engenharia mediante dispensa de licitação justificada por “estado de emergência” também 
inexistente.  Foram, então,  aplicadas  as  penas  de 5 anos e  10 meses de reclusão,  em regime inicial  
semiaberto, para o delito do art. 297, §1º, do CP, e de 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, para 
o crime do art. 89 da Lei 8.666/1993, em concurso material. Dessa decisão fora interposta apelação, 
posteriormente  remetida  ao  STF  em  razão  da  diplomação  do  apelante  como  deputado  federal. 
Inicialmente, a Turma rejeitou preliminares suscitadas que tinham como fundamento alegada inépcia da 
denúncia e nulidade da sentença condenatória, esta última por violação ao art. 399, § 2º, do CPP (“O juiz 
que presidiu a instrução deverá proferir  a sentença”).  Destacou que,  na espécie,  a acusação teria se 
desincumbido de seu ônus de descrever, com a minúcia necessária, os fatos imputados ao acusado. A 
denúncia oferecida conteria, com clareza, a exposição dos fatos supostamente criminosos, a classificação 
dos crimes e a individualização da conduta, como preconizado no art. 41 do CPP. Outrossim, não se 
verificaria a suposta nulidade da sentença condenatória. A magistrada que presidira alguns dos atos de 
instrução por delegação de tribunal estadual o fizera em cumprimento de carta de ordem expedida para a 
comarca em que atuava. Sendo assim, uma vez que houvera a limitação unicamente à instrução de parte 
do feito por delegação de tribunal de justiça, não se poderia pretender que estivesse a juíza de primeira 
instância  vinculada  aos  autos  para  prolação  de  sentença.  No  mérito,  o  Colegiado  afirmou  que  a 
materialidade dos delitos em questão estaria devidamente demonstrada no processo. De fato, da análise 
da lei original aprovada pela câmara dos vereadores constatar-se-ia que na lei falsificada fora inserido 
dispositivo legal não aprovado por aquela casa legislativa. Haveria laudo pericial a demonstrar que o 
texto  enviado  à  publicação  teria  contado  com  artigo  anteriormente  inexistente  no  projeto  de  lei 
encaminhado pela prefeitura para a câmara dos vereadores. Da mesma forma, a materialidade do crime 
preconizado no art. 89 da Lei 8.666/1993 encontrar-se-ia comprovada em documentos acostados aos 
autos.  A Turma  afirmou  também  que  a  autoria  de  ambos  os  delitos  seria  inconteste  e  recairia, 
indubitavelmente, sobre o apelante, que, na qualidade de prefeito, teria decretado estado de emergência 
na  cidade  e  autorizado  a  contratação  direta  de  empresa  para  a  conclusão  de  obra,  dispensando  a 
realização de procedimento licitatório. Teria igualmente assinado a referida lei com conteúdo adulterado, 
estando  demonstrada  a  ciência  inequívoca  do  ilícito.  Relativamente  à  dosimetria  da  pena  imposta, 
contudo, a Turma destacou que a qualidade de prefeito municipal do apelante teria sido duplamente 
considerada, o que configuraria “bis in idem”. Como a regra do art. 297, § 1º, do CP, estabelece que a 
pena deve ser  aumentada de um sexto quando o agente for  funcionário público e cometer  o  crime 
prevalecendo-se do cargo, essa circunstância deveria ser considerada apenas por ocasião da majorante, 
na terceira fase da dosimetria e não na primeira fase. Sendo assim, a pena base deveria ser reduzida para  
3 anos e 6 meses de reclusão, quantidade de pena um pouco acima do mínimo, mas ainda abaixo do 
termo médio, o que estaria justificado principalmente diante da culpabilidade extremamente acentuada 
consistente na falsificação de uma lei. Com o aumento de um sexto, tal qual determinado pelo o art. 297, 
§ 1º, do CP, e não havendo outras majorantes nem circunstâncias legais a serem sopesadas,  a pena 
definitiva  deveria  ficar  em 4  anos  e  2  meses  de  reclusão.  Vencido  o  Ministro  Marco Aurélio,  que 
mantinha a sentença proferida originalmente. AP 971/RJ, rel. Min. Edson Fachin, 28.6.2016. (AP-971)
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Cabimento de prisão preventiva e concessão de “habeas corpus” de ofício
A Primeira  Turma,  por  maioria,  não  conheceu  de  “habeas  corpus”  impetrado  em  face  de  decisão 
monocrática proferida por ministro do STJ, que, com base em aplicação analógica do Enunciado 691 da 
Súmula do STF, indeferira liminarmente “writ” lá impetrado. Na espécie, alegava-se a existência de 
constrangimento ilegal, porquanto os pressupostos da prisão preventiva decretada ao paciente não se 
verificariam, sendo adequada a aplicação de medidas alternativas à prisão. Ademais, haveria um suposto 
desrespeito a anterior decisão concessiva de “habeas corpus” proferida pelo STF no bojo da mesma 
investigação criminal em que decretada a prisão cautelar em comento. Inicialmente, a Turma debateu 
questão suscitada relativamente à eventual possibilidade de superação do entendimento jurisprudencial 
segundo o qual o Colegiado, apesar de não conhecer de “habeas corpus” substitutivo do recurso cabível, 
deve analisar, ainda assim, a concessão da ordem de ofício. Entretanto, deliberou pela manutenção desse 
entendimento,  no  momento,  dado  que  seria  preciso  sopesar  as  implicações  dessa  mudança  de 
jurisprudência.  Desse  modo,  a  Turma,  ao  analisar  a  impetração  em  comento,  reputou  inexistentes 
teratologia ou flagrante  constrangimento  ilegal,  aptos  a  justificar  a  concessão  da ordem de  “habeas 
corpus” de ofício. Quanto à alegada violação a decisão anteriormente proferida pelo STF, ressaltou que 
no âmbito do HC 132.143/MT (acórdão pendente de publicação), no qual deferida ordem de “habeas 
corpus”, tratar-se-ia da validade de prisão preventiva decretada no bojo de investigação criminal a apurar 
fatos relativos a suposta exigência de vantagem indevida em razão de benefícios fiscais concedidos de 
forma  irregular.  Já  nos  presentes  autos,  discutia-se  a  custódia  processual  decretada  em  outra 
investigação,  que  apura  lavagem  de  dinheiro  consistente  na  aquisição  dissimulada  de  bem imóvel 
adquirido mediante emprego de recursos recebidos de maneira ilícita. Haveria, portanto, ausência de 
identidade entre os fatos tidos como delituosos e que motivaram a imposição de cada uma das prisões. A 
força vinculante da decisão proferida pelo STF no referido processo não alcançaria condutas porventura 
imputadas  ao  paciente  em  momento  futuro.  Em  verdade,  o  pronunciamento  judicial  teria  efeitos 
limitados às partes e à relação de direito material solucionada. Assim, não prosperaria o argumento de 
violação à decisão da Corte, pois se trataria de segregação autônoma e que, bem por isso, desafiaria 
impugnação  própria.  No tocante  à  apontada  suficiência  de  medidas  cautelares  alternativas  à  prisão 
preventiva,  a  Turma  consignou  que  a  deflagração  de  novas  investigações  teria  evidenciado  maior 
envolvimento do paciente no contexto criminoso, a recomendar o manejo de instrumento acautelatório 
idôneo.  Outrossim,  as  razões  empregadas  no  decreto  prisional  teriam  indicado,  por  minuciosos 
fundamentos, a periculosidade concreta do paciente, dadas a extensão do dano supostamente suportado 
pelo erário e a sofisticação e habitualidade das práticas delitivas em apuração. Vencido o Ministro Marco 
Aurélio, que conhecia e concedia a ordem por considerar que as premissas lançadas na decretação da 
prisão  preventiva  não  se  sustentariam,  tendo  em  conta  o  que  disposto  no  art.  312  do  CPP.
HC 134240/MT, rel. Min. Edson Fachin, 28.6.2016. (HC-134240) 

Prerrogativas da advocacia e interceptação telefônica
A Segunda Turma não conheceu de “habeas corpus” em que se discutia nulidade processual por violação 
ao direito de defesa e às prerrogativas do advogado em face de interceptação telefônica de defensor. A 
Turma afirmou que a questão não teria sido examinada pelo STJ e nem houvera manifestação das demais 
instâncias inferiores, de modo que a sua apreciação por essa Corte implicaria supressão de instância. 
Ademais, não se vislumbrou a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Consignou que a ofensa 
das prerrogativas da defesa e do advogado poderia produzir consequências processuais de três ordens, 
mas  não  gerariam a  automática  absolvição  do  imputado.  Em primeiro  lugar,  poderia  servir  para  a 
cassação ou invalidação do ato judicial. Em segundo lugar, poderia ser fundamento para a invalidação 
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dos atos processuais subsequentes ao ato atentatório e com ele relacionados. Em terceiro lugar, poderia 
haver base para a recusa do magistrado, caso a transgressão apontar para a parcialidade dele. Observou 
que o magistrado atendera pedido do paciente e determinara o desentranhamento e a inutilização da 
prova. Notou que essa autoridade judicial teria feito constar que, da diligência, não resultara material útil 
e que não percebera que o telefone seria de advogado que atuaria no processo. Tendo em vista esse 
contexto, a primeira consequência da afronta à prerrogativa profissional — cassação ou invalidação do 
ato judicial — estaria fora de cogitação nesse caso. O resultado da interceptação fora desentranhado e 
destruído, após a defesa informar que o terminal interceptado pertenceria ao patrono do acusado. Não 
haveria nulidade a ser decretada, visto que o ato já se tornara ineficaz. No que se refere ao segundo 
efeito — a invalidação dos atos subsequentes —, o CPP estabelece que a nulidade de um ato atinge aos 
demais que tenham relação de dependência ou que sejam consequência desse primeiro ato (CPP, art.  
573, § 1º). Na situação dos autos, os atos subsequentes não teriam violado as prerrogativas da defesa ou 
dos advogados, mas dependeriam e seriam consequência do ato violador. Sua invalidade decorreria do 
nexo com o ato violador de prerrogativas, não da violação em si.  Logo, quanto a eles,  as garantias 
defensivas e advocatícias não estariam em jogo. Sendo assim, seria indispensável a demonstração do 
liame  entre  o  ato  violador  e  o  ato  contaminado.  No  caso  em julgamento,  não  haveria,  ao  menos 
aparentemente,  atos  ligados  à  interceptação.  Tampouco,  haveria  elementos  que  indicassem  que  a 
interceptação  tivesse  revelado  matéria  reservada  ao  interesse  da  defesa.  A instrução  deficiente  do 
“habeas corpus” não permitiria saber se a defesa tivera acesso ao material interceptado, antes de sua 
destruição. Além disso, existiriam elementos de que o advogado interceptado não seria figura central na 
defesa. Sublinhou que, em nenhum momento, o paciente ficara desassistido. Outros profissionais que o 
representariam seguiram atuando. Logo, se se tornasse sem efeito o ato, e não houvesse outros dele 
dependentes, não haveria razão para invalidar a ação penal. Quanto à terceira implicação — fundamentar 
a recusa do magistrado —, assinalou que a interceptação decorrera de suspeita infundada de participação 
em atividade criminosa pelo titular do terminal telefônico, sem que a qualidade de advogado tivesse sido 
percebida. A interceptação teria sido determinada pelo magistrado atendendo representação policial. Ou 
seja, não teria sido o julgador quem selecionara o telefone como alvo da investigação. Em suma, os 
elementos indicariam que o magistrado não buscara afrontar direitos da defesa. Também não revelariam 
ofensa a prerrogativas advocatícias decorrentes de desídia do julgador. A atuação, no ponto, não parece 
ter fugido da conduta que se espera de um magistrado imparcial. Portanto, não haveria evidente violação 
a  direitos  do  paciente.
HC 129706/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, 28.6.2016. (HC-129706) 

 

 JULGADOS DO STJ

RHC  66979  /  MG  RECURSO  ORDINARIO  EM  HABEAS  CORPUS  2016/0001327-3  Relator(a) 
Ministro GURGEL DE FARIA (1160) - Relator(a) p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão 
Julgador  T5  -  QUINTA TURMA Data  do  Julgamento  12/04/2016  Data  da  Publicação/Fonte  DJe 
22/04/2016 - PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 19 DA 
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LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.  ART.  10 DA LEI  N.  9437/97 E A LEI  N.  10.826/03.  AB-
ROGAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PORTE  DE  ARMA  BRANCA.  CONTRAVENÇÃO  PENAL. 
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - De acordo com a jurisprudência majoritária desta Corte, o 
referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela atual Lei 10.826/2003; e, 
sim, apenas derrogado pela novel legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção 
penal em relação às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no RHC nº 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC nº 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza 
Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). II - O sentido do vocábulo arma, 
segundo Luiz Regis Prado deve ser compreendido não só sob o aspecto técnico (arma própria), em que 
quer  significar  o instrumento destinado ao ataque ou defesa,  mas também em sentido vulgar  (arma 
imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de 
modo diverso daquele para o qual fora produzido (v.g., uma faca, um machado, uma foice, uma tesoura 
etc.) (Comentários ao Código Penal, 10ª ed, São Paulo: RT, p. 675). O elemento normativo do tipo penal 
do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais,  "sem licença da autoridade" não se aplica às armas 
brancas (Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
75).  Remanesce a contravenção penal  do artigo 19 da LCP, pois,  "para evitar  o  mal  maior,  que se 
traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a conduta 
perigosa  para  evitar  a  ocorrência  de  uma  infração  mais  grave."  (NOGUEIRA,  Paulo  Lúcio. 
Contravenções Penais Controvertidas; 4ª ed.,  São Paulo: EUD; 1993, p. 46). III - Assim, mesmo se 
tratando de porte de arma imprópria, deve-se aferir o contexto fático e o potencial de lesividade. Deste 
modo, observo que, no caso em exame, o paciente trazia consigo uma faca de 18 cm de lâmina (laudo - 
e-STJ, fl. 71) dentro de uma mochila quando caminhava à noite na região central de Belo Horizonte 
(denúncia -  e-STJ,  fls.  14-15).  A notitia  criminis,  outrossim,  foi no sentido de que o paciente  teria 
agredido  moradores  de  rua  (e-STJ  fl.  44),  condições  que  atraem  a  incidência  da  mencionada 
contravenção. Recurso ordinário desprovido. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.  LATROCÍNIO.  UMA SUBTRAÇÃO.  DUAS VÍTIMAS 
DO  EVENTO  MORTE.  DESÍGNIOS  AUTÔNOMOS.  CONCURSO  FORMAL IMPRÓPRIO. 
REGRA DO CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. 1.  Esta  Corte  Superior,  de  forma  reiterada,  entende  que  incide  o  concurso  formal 
impróprio (art.  70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o 
agente,  mediante  uma  única  subtração  patrimonial,  busca  alcançar  mais  de  um  resultado  morte, 
caracterizados os desígnios autônomos. Precedentes.  2.  Na espécie,  após a subtração de um veículo 
automotor de propriedade de Juraci José Ferreira Jasmim, pai da vítima Renan Jordan Jasmim, e de um 
celular, pertencente ao último, o agente desferiu tiros contra as vítimas Luciana Chiacarino Gioseffi da 
Gama  e  Renan,  que  vieram  a  óbito.  3.  Habeas corpus não  conhecido. (STJ;  HC  213.109;  Proc.  
2011/0162667-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 05/08/2016 

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  (1)  QUESTÃO  NÃO  EXAMINADA  PELO 
TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (2) FALTA GRAVE. APURAÇÃO. PAD. 
IMPRESCINDIBILIDADE  DE  CONSTITUIÇÃO  DE  ADVOGADO  OU  NOMEAÇÃO  DE 
DEFENSOR  PÚBLICO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  EXISTÊNCIA.  (3)  WRIT  NÃO 
CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO. 1.  A  tese  da  necessidade  de  processo 
administrativo disciplinar. Pad para reconhecimento da prática de falta grave amolda-se à jurisprudência 
atual desta corte superior, decidida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia. RESP nº 
1.378.557/RS, bem como anotada no verbete nº 533 da Súmula do STJ: "para o reconhecimento da 
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prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento 
administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado 
por  advogado constituído  ou defensor  público  nomeado ".  2.  In casu,  o  apenado foi  defendido por 
servidor  do  próprio  estabelecimento  prisional  (gerente  de  revisões  criminais)  no  procedimento 
disciplinar instaurado para a apuração de suposta falta grave cometida. O entendimento adotado pelo 
acórdão combatido está em desacordo com o posicionamento deste tribunal superior, situação reveladora 
de flagrante ilegalidade a justificar a excepcional cognição. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, para declarar nula a decisão proferida em 28/5/2014, que reconheceu a prática de falta grave 
cometida pelo paciente, bem como eventuais efeitos dela decorrentes. Caberá ao juízo das execuções 
nova análise do pedido de progressão de regime. (STJ; HC 360.946; Proc. 2016/0169899-6; SC; Sexta  
Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 08/08/2016) 

PENAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECEPTAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA. Inaplicabilidade.  Valor  da  Res  que  supera  40% do salário  mínimo vigente  à 
época dos fatos. Precedentes do STJ. Réu (josé renato) reincidente em crime patrimonial. Contumácia 
delitiva. Óbice. EARESP n. 221.999/rs. Incidência da Súmula nº 568/STJ. Agravo conhecido para negar 
provimento ao recurso especial. (STJ; AREsp 956.054; Proc. 2016/0193676-8; RS; Sexta Turma; Rel.  
Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/08/2016) 

DE OLHO: 
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO E 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
 

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
DO AGENTE POR DECADÊNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO 
ÓRGÃO  MINISTERIAL.  MORTE  DO  AGENTE.  AUSÊNCIA DE  CERTIDÃO  DE  ÓBITO. 
LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E FICHA DE ENTRADA DE CADÁVER ACOSTADOS 
AOS AUTOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR O FALECIMENTO DO ACUSADO. 
PUNIBILIDADE EXTINTA. ART. 107, I DO CP. RECURSO PREJUDICADO. I. A despeito da 
ausência de juntada aos autos de certidão de óbito, nos termos do que prevê o art. 62 do código de 
processo penal, o falecimento do agente pode ser constatado por outros meios de prova, quais sejam 
laudo de exame cadavérico e ficha de entrada de cadáver, motivo pelo qual, decreta-se, de ofício, a 
extinção da punibilidade do acusado, com fulcro no art. 107, I do Código Penal. II recurso em sentido 
estrito  prejudicado.  (TJAL; RSE 0500818-75.2009.8.02.0056;  Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Sebastião 
Costa Filho; DJAL 01/03/2016; Pág. 80) 

APELAÇÃO CRIMINAL.  PENAL E PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
PELA  MORTE  DO  AGENTE.  AUSÊNCIA  DE  CERTIDÃO  DE  ÓBITO.  GUIA  DE 
SEPULTAMENTO  DO  RÉU  SUBSCRITA  POR  MÉDICO  E  QUE  FOI  ACOSTADA  AOS 
AUTOS. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 62 DO CPP. DOCUMENTO 
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IDÔNEO A COMPROVAR O FALECIMENTO DO ACUSADO.  PUNIBILIDADE EXTINTA. 
ART. 107, I DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. UNÂNIME. 1. 
A despeito da ausência de juntada aos autos de certidão de óbito, nos termos do que prevê o art. 62 do 
código de processo penal, o falecimento do agente pode e foi constatado por outros meios de prova, qual 
seja pela guia de sepultamento emitida pelo instituto médico legal do estado de Alagoas, chancelada por 
esculápio,  motivo  pelo  qual  resta  mitigada a  exigência prevista  no artigo  epigrafado e  decreta-se a 
extinção da punibilidade do acusado, com fulcro no art. 107, I do Código Penal. 2. Recurso de apelação 
criminal prejudicado. Decisão unânime. (TJSE; ACr 201500309669; Ac. 5990/2016; Câmara Criminal; 
Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 19/04/2016; DJSE 26/04/2016) 

JULGADOS DO TJCE

PENAL E PROCESSUAL PENAL - IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO AO ART. 171, § 2º, INCISO 
VI,  DO  CÓDIGO  PENAL -  CHEQUE  PÓS-DATADO  -  PEDIDO  DE  TRANCAMENTO  DE 
AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS 
-  VIA ESTREITA DO WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA -  ORDEM 
NÃO  CONHECIDA  NO  TOCANTE  -  ALEGAÇÃO  DE  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA 
IMPUTADA - RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E NÃO DA 
CAPITULAÇÃO JURÍDICA IMPUTADA - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES EM QUE SE 
MOSTRA CABÍVEL O  TRANCAMENTO  DA AÇÃO  PENAL -  MEDIDA DE  NATUREZA 
EXCEPCIONAL - DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL - MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA NA SEDE PRÓPRIA DA 
AÇÃO  PENAL  -  INEXISTÊNCIA  DE  EVIDENTE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
IMPINGIDO AO ACUSADO - PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA 
DENEGAÇÃO  DA  ORDEM  -  ORDEM  PARCIALMENTE  CONHECIDA  E,  NESSA 
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O impetrante busca alcançar o trancamento da ação penal na qual é 
imputado ao paciente o crime de estelionato na subespécie fraude no pagamento por meio de cheque 
(art. 171, §2º, VI, do Código Penal), sob as seguintes alegações: A) que a ação penal deve ser trancada 
por não estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se verificando na 
denúncia a descrição fática do ardil empregado pelo paciente; b) que é atípica a conduta atribuída ao 
paciente decorrente da emissão de cheques pós-datados, não havendo indícios de que tal  prática foi  
cometida com o intuito de fraudar o credor; c) que o paciente enfrentou dificuldades financeiras que o 
impediram de honrar os compromissos firmados mediante os títulos de créditos dados como garantia, 
não restando caracterizado o tipo penal descrito na denúncia, tratando-se de dívida eminentemente civil; 
d)  que  as  declarações  da  vítima  e  os  testemunhos  colhidos  não  têm credibilidade,  sendo frágeis  e 
presunçosos,  não  podendo fomentar  a  tese  da  acusação;  e  e)  que  o  paciente  não tem antecedentes  
criminais  e  sempre  honrou  seus  compromissos  até  passar  por  situação  empresarial  caótica.  2. 
Concernente às alegações que se reportam a questões de ordem fática, tais como a suposta fragilidade 
dos depoimentos testemunhais colhidos ou as dificuldades financeiras que o paciente teria enfrentado e o 

CAOCRIM – Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo da Atividade Policial 
e Segurança Pública

Rua 25 de março, 280 - Centro - Fortaleza - Ceará
Telefone: 85 3452 3716 - Email: caocrim@mpce.mp.br

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%2041&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart41
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20171&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart171
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%2041&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart41
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%2041&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart41
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20171&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart171
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20171&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart171


impediram de honrar os compromissos firmados mediante os títulos de créditos dados como garantia, a 
via  estreita  do writ não  comporta  o  exame  aprofundado  de  provas  nem  pode  ser  utilizado 
o mandamus como sucedâneo dos meios processuais e dos recursos previstos em Lei para a adequada 
contestação da matéria versada no caderno processual, razão por que deixo de conhecer da ordem no 
tocante. 3. O simples fato de o cheque ser pós-datado não tem o condão de afastar toda e qualquer  
tipificação penal para cuja prática seja empregado o referido título de crédito, porquanto o cheque sem 
provisão de fundos, mesmo que pós-datado, pode, em tese, ser utilizado pelo agente no escopo de obter 
vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro por meio ardil, artifício ou qualquer outro meio 
fraudulento, situação que seria subsumida ao tipo penal descrito no caput, do art. 171, do Código Penal, 
conforme entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores.  4.  Deve-se perscrutar o caso concreto 
para se verificar se, de fato, a cártula foi, mediante artifício ou outro meio fraudulento, utilizada pelo 
agente como instrumento para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, não se podendo a 
priori considerar como atípico todo e qualquer caso de frustração de pagamento de cheque, ainda que 
pós-datado. 5. A possibilidade de trancamento da ação penal por manifesta atipicidade do fato deve ser 
examinada em relação à conduta imputada ao acusado e não ao tipo específico que lhe fora inicialmente 
atribuído, mormente porque o incriminado se defende dos fatos imputados e não da capitulação legal 
indicada na delatória, cabendo ao julgador, no azo em que proferir a sentença, apontar o dispositivo legal 
em que será  subsumida a  conduta  do réu  e  os  elementos  de convicção que  dão supedâneo ao seu 
entendimento.  6.  A narração  contida  na  denúncia  preenche  os  requisitos  do art.  41,  do  Código  de 
Processo Penal, expondo-se a conduta pretensamente levada a efeito pelo acusado em face da vítima e os 
elementos indiciários que dariam arrimo à imputação ministerial,  devendo a apuração dos fatos  ser 
realizada, inclusive quanto ao elemento subjetivo presente na conduta do acusado, na sede própria da 
ação de  conhecimento,  com a  aplicação dos  princípios  do contraditório  e  da ampla  defesa.  7.  Não 
vislumbro  ser  cabível  o  trancamento  da  ação  penal  de  origem,  mormente  considerando  que  este 
representa medida excepcional e extrema pela via do habeas corpus, somente sendo admitido quando se 
verifica de plano grave ilegalidade, traduzida na: Ausência de justa causa, inexistência de elementos 
indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, presença de alguma causa 
excludente de punibilidade. No presente caso, não visualizo nenhuma dessas situações radicais, a ponto 
de impedir a apuração dos fatos pelo Poder Judiciário. 8. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela 
denegação  da  ordem.  9.  Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão,  denegada. (TJCE;  HC 
0626930-42.2015.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Gomes de Moura; DJCE  
04/08/2016; Pág. 88)

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO 
PREVENTIVA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  GRAVIDADE 
CONCRETA  DO  DELITO.  MODUS  OPERANDI.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE. 
MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA PRISÃO.  DESCABIMENTO.  TRANSFERÊNCIA 
PARA  COMARCA  PRÓXIMA  (CRATEÚS).  RISCO  DE  REITERAÇÃO  DELITIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE 
DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
ORDEM  CONHECIDA E  PARCIALMENTE  CONCEDIDA. 1.  É  idônea  a  prisão  preventiva 
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e 
da periculosidade do acusado evidenciada por seu modus operandi, sobretudo, pela sua suposta condição 
de mandante de homicídio qualificado, não se mostrando, no caso, adequada a substituição por medidas 
cautelares distintas da prisão. Precedente do STJ. 2. Não há ilegalidade na transferência do réu para 
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Comarca  próxima,  motivada  por  fundada  suspeita  de  que  estaria  arquitetando  novo homicídio com 
idênticas características do que é objeto dos autos. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais 
como primariedade,  residência fixa  e  ocupação lícita,  não são suficientes,  por  si  sós,  para  obstar  a  
manutenção da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. 4. 
Configura cerceamento de defesa o encerramento da prova sem a oitiva de testemunhas indicadas pela 
defesa,  cujos  depoimentos  mostram-se  relevantes  à  elucidação dos  fatos.  5.  Constrangimento  ilegal 
evidenciado. 6. Ordem conhecida e parcialmente concedida, apenas para determinar a oitiva das duas 
testemunhas  de  defesa  remanescentes. (TJCE;  HC  0624282-55.2016.8.06.0000;  Primeira  Câmara  
Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 04/08/2016; Pág. 77) 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  INSURGÊNCIA 
MINISTERIAL QUANTO À  DECISÃO  QUE CONCEDEU  LIBERDADE PROVISÓRIA AO 
RECORRIDO,  SUBSTITUINDO  O  ERGÁSTULO  POR  CAUTELARES  DIVERSAS. 
PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 
SOLTURA DO  RÉU.  RECURSO  IMPROVIDO. 1.  O  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará, 
irresignado com a decisão proferida pelo juízo a quo que substituiu a prisão preventiva do recorrido 
pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, I, III, IV e V do CPP interpôs o presente recurso, 
requerendo o retorno do acusado ao cárcere, em razão do recorrido não reunir condições para ser posto 
em liberdade,  bem como  não  haver  excesso  de  prazo  vez  que  a  instrução  processual  encontra-se 
encerrada.  2.  O parquet fundamenta  a  necessidade  de  revogação da  liberdade  provisória  na  falta  de 
condições do acusado para ser posto em liberdade, bem como devido a instrução processual encontrar-se 
encerrada fazendo incidir a Súmula nº 52 do STJ. Ocorre que o magistrado de piso em decorrência da 
não juntada do laudo toxicológico definitivo, bem como em razão do aditamento à denúncia entendeu 
não estar encerrada a instrução criminal e reconheceu o constrangimento ilegal decorrente do excesso de 
prazo na formação da culpa. 3. De fato, razão assiste ao magistrado de piso quanto ao encerramento da 
instrução criminal, uma vez que os autos estão aguardando o cumprimento de diligências, não podendo 
considerar,  neste  momento,  que  a  instrução  probatória  encontra-se  encerrada,  vez  que  ainda  esta 
pendente a juntada de laudo toxicológico definitivo a fim de que possa passar para a fase de memoriais e 
o  consequente julgamento o feito.  Precedente STJ.  4.  Assim,  o reconhecimento do constrangimento 
ilegal  pelo  próprio  juízo a  quo não  merece  alteração,  visto  estar  devidamente  fundamentada  a 
substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.  5. Ressalte-se que em sede de recurso em 
sentido estrito, neste momento, entendo que para alterar o decisum anterior e determinar o retorno do 
acusado à prisão deve ser analisado o periculum libertatis" conjugado com a atual situação do processo. 
6. Tendo em vista o decurso do tempo, entendo que não há que se falar em atual situação de perigo 
oriunda da liberdade do recorrido, vez que o alvará de soltura em favor do paciente foi cumprido em 
03/07/2015, mediante aceitação das condições impostas ao mesmo. Assim, em contato com a secretaria 
da vara de origem através de e-mail, esta informou que o acusado vem cumprido as medidas cautelares 
impostas,  quando da sua soltura,  comparecendo mensalmente em juízo.  Dito  isto,  após  consulta  ao 
Sistema Processual deste Tribunal (ESAJ) também extrai-se que inexiste registro de cometimento de 
novo delito em momento posterior ao da soltura proveniente do presente recurso em sentido estrito. 7. 
Assim, a situação de perigo decorrente da reiteração delitiva não mais prospera no momento atual, visto 
que transcorreu mais de 01 (um) ano desde a substituição da prisão por cautelares diversas dispostas 
no art. 319, I, III, IV e V do CPP, estando o réu a cumprir as obrigações impostas, dentre elas a de 
comparecer em juízo periodicamente, devendo ser mantida sua liberdade. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. (TJCE; RSE 0001351-44.2015.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário  
Parente Teófilo Neto; DJCE 04/08/2016; Pág. 80)
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ENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  PIRATARIA. 
VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS  AUTORAIS.  RECURSO  MINISTERIAL.  DENÚNCIA 
REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE 
POR  FALTA  DE  LAUDO  PROVISÓRIO.  DESCABIMENTO.  NECESSIDADE  DE 
CONTINUAÇÃO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E 
PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se o caso de 
não recebimento da denúncia pela alegação de falta de justa causa por ausência de laudo pericial  a 
rejeição  da denúncia não deve prevalecer,  haja  vista  as  demais  provas  produzidas  nos  autos.  2.  Os 
autores  do fato  efetivaram venda de  material  pirata  violando direitos  autorais  e  nos  autos  restaram 
comprovados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 3. Faz-se necessária a continuação 
da persecução criminal, até mesmo porque eventual extinção da ação penal poderia significar verdadeiro 
estímulo à perpetração da conduta delitiva, a qual é comum nos dias atuais, contribuindo, assim, para 
aumentar  a  violação  dos  direitos  autorais.  4.  RECURSO CONHECIDO E  PROVIDO.(TJCE;  RSE 
0000947-90.2015.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE  
04/08/2016; Pág. 76) 

HABEAS  CORPUS  COLETIVO.  PRESOS  EM  REGIME  SEMIABERTO.  AUSÊNCIA  DE 
VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO 
CONHECIMENTO. NÃO SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEVIDA 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA 
DE  COMPROVAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  INDIVIDUALIZADA  DE  CADA  PACIENTE. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA O RESULTADO PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA 
DE ILEGALIDADE A SER  RECONHECIDA DE  OFÍCIO.  ORDEM  NÃO  CONHECIDA. 1. 
Analisando detidamente o direito  alegado na  inicial,  tem-se que,  para o deferimento  da ordem,  em 
abstrato,  seria  necessária  a  individualização da realidade prisional  e pessoal  de cada detento,  sendo 
o writ via inadequada para a soltura de todos os pacientes indistintamente. Precedentes do STJ. 2. Além 
disso,  não  houve  comprovação  da  existência  do  suposto  ato  coator,  ou  seja,  de  que  a  matéria  foi 
submetida à autoridade dita coatora e que esta indeferiu o pleito, incorrendo, então, em ato que gerou 
constrangimento ilegal, de forma que o conhecimento da matéria resultaria em indevida supressão de 
instância, o que é desaconselhável, pois o Juízo de origem possui melhores condições para averiguar a 
procedência das alegações formuladas, estando em contato direto com as peculiaridades do processo 
originário, com as partes e com a estrutura da administração penitenciária estadual. 3. Ademais, não é 
demasiado ressaltar que não se observa nos autos indicativo probatório suficiente acerca da alegação de 
inadequação do referido estabelecimento prisional, elemento essencial ao caso em apreço, observando-se 
que a utilização do IPPOO II como instalação para cumprimento de penas em regime semiaberto se 
encontra albergada através de Portaria, não se tendo notícias de alterações normativas e não havendo 
prova pré-constituída em sentido contrário nos autos. 4. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal 
recentemente proferiu posicionamento paradigmático acerca da matéria, fixando a tese de que os juízes 
da  execução  penal  poderão  avaliar  os  estabelecimentos  destinados  ao  regime  semiaberto  para 
qualificação como adequados a tal regime, bem como que são aceitáveis estabelecimentos que não se 
qualifiquem como colônia agrícola ou industrial, o que, ao que tudo indica, tem sido realizado pelo Juiz 
Corregedor dos Presídios.  5.  Isso posto,  conhecer  da ordem seria  imprudente e  temerário,  vez que, 
embora  a  falta  de  vagas  em  estabelecimento  compatível  com  o  regime  imposto  permita, 
excepcionalmente, que o apenado seja autorizado a permanecer em regime mais benéfico ou até mesmo 
em prisão domiciliar,  essa hipótese construída jurisprudencialmente não se trata de direito líquido e 
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certo, mas de situação que deve ser analisada caso a caso, observando-se as circunstâncias pessoais do 
apenado  e  a  estrutura  disponibilizada  pela  administração  penitenciária,  esta  já  regulamentada  pela 
sobredita Portaria. 6. Há de se levar em conta, então, que, mesmo se considerando que a existência de 
vagas em estabelecimento adequado seja matéria de caráter geral, a adequação do cumprimento de pena 
é questão que deve ser auferida individualizadamente, conforme as condições pessoais do detento e as 
peculiaridades de cada caso concreto. 7. Destarte, não trazendo a impetrante provas pré-constituídas 
acerca da realidade individualizada de cada preso, resta inviabilizada eventual concessão da ordem, de 
forma genérica, em favor da totalidade de um grupo na via do remédio heroico. 8. Nesse contexto, não  
se vislumbra, outrossim, elementos concretos a indicar ilegalidade apta a determinar a concessão da 
ordem, mesmo de ofício, em face de alguma mácula no processo de execução penal de cada paciente. 9. 
Ordem não conhecida. (TJCE; HC 0623914-46.2016.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª  
Francisca Adelineide Viana; DJCE 27/07/2016; Pág. 59 

DE OLHO: 
JUÍZO COMPETENTE PARA 
RETRATAÇÃO DE DECISÃO

   PROFERIDA EM 
                  AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

                   TJCE e TJDF

PENAL.  PROCESSO  PENAL. CONFLITO DE  JURISDIÇÃO.  DÚVIDA  ACERCA 
DA COMPETÊNCIA PARA  REALIZAR  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO 
EM RECURSOEM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO  CONTRA  DECISÃO  DE  SOLTURA 
PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO N. 
14/2015  DO TJCE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO  SUSCITADO. De acordo  com a  Resolução  nº 
14/2015  TJCE,  a competência do  juízo  da  Vara  de  Audiências  de Custódia é  bastante  restrita, 
encerrandose  justamente  com o  final  da audiência,  conforme  dispôs  o  art.  5º,  parágrafo  único,  da 
Resolução  em  comento.  Após,  é  necessária  a  redistribuição  do  feito,  cabendo  o  seu  regular 
processamento à vara para a qual o mesmo foi destinado, estando aí inclusa a deliberação para futuras 
decisões referentes à prisão, já que agora é este o novo juízo competente da causa. A 17ª Vara Criminal 
da Comarca de Fortaleza/CE teve sua competência alterada para passar a exercer, em caráter privativo e 
exclusivo no âmbito de sua jurisdição, as atribuições relativas à realização de audiências de custódia, 
conforme art. 7ª da Resolução nº 14/2015. Assim, se este e. Tribunal, por meio da referida resolução, 
restringiu a competência da aludida vara para a realização de audiências de custódia, vedando qualquer 
decisão posterior, nos termos do já colacionado art. 5º, parágrafo único da Resolução nº 14/2015, extrai-
se que o juízo suscitante não poderia deliberar sobre posteriores pedidos, ainda que referentes à decisão 
atinente  à  prisão  em flagrante.  Sob este  fundamento,  temse que  o  exercício  de  juízo  de  retratação 
em recurso em sentido estrito também  é  matéria  não  atinente  à competência do  juízo  da  Vara 
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deAudiência de Custódias e  sim do juízo para o qual  o feito  foi  redistribuído. Ademais,  importante 
salientar que tal disposição não vai de encontro ao teor do art. 589 do Código de Processo Penal, pois o 
mesmo, em momento algum, restringe a competência da realização do aludido juízo de retratação ao juiz 
prolator da decisão. De fato, consta que "o feito será concluso ao juiz, que reformará ou sustentará o 
seu decisum. Contudo, a interpretação não pode ser feita de forma unicamente literal, devendose levar 
em consideração também a vontade da Lei ao incluir tal dispositivo no ordenamento jurídico. Sendo 
assim, realizando se uma interpretação teleológica, extraise que o que o Código de Processo Penal quis 
fazer  ao  atribuir  efeito  regressivo  ao recurso em sentido estrito foi  permitir  ao  juízo a  quo que 
reanalisasse  a  decisão  antes  do  feito  ser  encaminhado  à  instância ad  quem para  julgamento,  o  que 
evitaria o processamento de um recurso e a consequente postergação do feito, pois a possível ilegalidade 
seria sanada ainda em 1º grau. De certo, o juiz que prolatou a decisão é quem, preferencialmente, teria o  
condão de reanalisála e decidir por manter ou modificar a mesma. Contudo, em algumas hipóteses, tal 
não  será  possível,  como  quando  o  magistrado  não  tiver  mais competência para  atuar  naquele  feito 
específico, tendose aí casos de remoção, promoção e, no presente caso, vedação expressa por parte de 
ato normativo do Tribunal, o que ensejaria, consequentemente, a realização do juízo de retratação pelo 
magistrado agora competente para dirimir o feito. Se assim não fosse e caso houvesse a necessidade de 
seguir à risca o procedimento do art. 589, CPP, o juiz que, por exemplo, concedeu a liberdade provisória 
de um réu na vara da qual era titular e que, posteriormente, fosse removido, deveria ser perseguido 
aonde quer que estivesse para que realizasse juízo de retratação em recurso em sentido estrito interposto 
pelo Ministério Público contra a aludida soltura, o que se mostraria descabido, já que o magistrado não 
mais seria competente para tal ato, pois mesmo a jurisdição sendo una, é delimitada pela competência. 
Precedentes.  Existindo  restrição  da competência do  juízo  da  Vara  de  Audiências  de  Custódias,  com 
vedação  expressa  à  tomada  de  qualquer  decisão  posterior  ao  seu  exaurimento  (que  se  dá  com  a 
realização da aludida audiência), entendo que cabe ao juízo suscitado, qual seja, o da 18ª Vara Criminal 
da Comarca de Fortaleza/CE, realizar o procedimento do art. 589 do Código de Processo Penal, podendo 
manter  ou reformar a  decisão de soltura mediante substituição do ergástulo por cautelares  diversas, 
proferida  pelo  Juízo  da  Vara  de Audiência de Custódia.  EXISTÊNCIA  DE  POSICIONAMENTO 
DIVERSO POR PARTE DA 2ª  CÂMARA CRIMINAL DO TJCE. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO 
JURÍDICA.  NECESSIDADE  DE  PRONUNCIAMENTO  DO  ÓRGÃO  ESPECIAL  DESTE 
TRIBUNAL  PARA SE  EVITAR  FUTURAS  DIVERGÊNCIAS.  ART.  29,  IV  DO  REGIMENTO 
INTERNO DESTA CORTE. Compulsando o sistema de consulta processual deste Tribunal, vislumbrase 
que existe precedente em sentido contrário ao aqui exposto,  oriundo da 2ª Câmara Criminal desta e. 
Corte, por meio do qual restou consignada a competência da 17ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza 
 Vara de Audiências de Custódia, para exercer juízo de retratação em caso semelhante ao aqui tratado. 
(Proc. Nº 000160784.2015.8.06.0000). Desta forma, temse que se mostra necessária a remessa destes 
autos ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça para que se pronuncie, em razão da relevância da 
questão   que trata sobre competência, tendo esta caráter objetivo  com o fito de que se evitem futuras 
divergências  entre  as  Câmaras  Criminais,  consoante  dispõe  o  art.  29,  IV,  do 
RITJCE.CONFLITO CONHECIDO  E  PROVIDO.  DE  OFÍCIO,  REQUERIDA  A  REMESSA  DO 
FEITO  AO  ÓRGÃO  ESPECIAL  DESTE  TRIBUNAL. (TJCE;  CJ  000003814.2016.8.06.0000; 
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 09/03/2016; Pág. 58)

PENAL.  PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO.  JUÍZO  DE RETRATAÇÃO 
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO  CONTRA DECISÃO  DA VARA DE 
AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE FORTALEZA. RESOLUÇÃO N. 14/2015 DO 
TJCE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 5º da 
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Resolução nº 14/2015,  deste Tribunal,  a competência do Juízo da Vara de Audiências de Custódia se 
exaure com a realização da audiência, sendo-lhe vedado proferir qualquer decisão futura, inclusive em 
sede  de  RSE,  providência  que  compete  ao  juiz  natural  para  o  qual  o  feito  for  distribuído. 
2. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. (TJCE; CJ 0000517-07.2016.8.06.0000; Primeira Câmara  
Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 03/08/2016; Pág. 75) 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.  FURTO  SIMPLES.  PRISÃO  EM 
FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.  RESTITUIÇÃO  DA  LIBERDADE  COM 
FIANÇA.  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA  VARA  CRIMINAL.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  INVIABILIDADE. I.  A competência do  NAC  esgota-se  após  o  encerramento  da 
audiência de custódia. Ao juízo natural da causa compete deliberar sobre as futuras decisões referentes à 
prisão cautelar do agente. II. A reduzida gravidade do crime e a primariedade do réu inviabilizam a 
prisão  preventiva  no  caso  concreto.  III. Recurso desprovido. (TJDF;  RSE  2016.08.1.001499-9;  Ac.  
945.102;  Primeira  Turma  Criminal;  Relª  Desª  Sandra  de  Santis  Mendes  de  Farias  Mello;  Julg.  
02/06/2016; DJDFTE 08/06/2016) 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA 
DECRETADA  EM  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA. 
NULIDADE INEXISTENTE. NÃO INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO.  ORDEM  DENEGADA. 1.  Não  há  nulidade  na  decisão  que  procedeu  ao  juízo  de 
retratação para decretar a prisão preventiva do paciente, com base na garantia da ordem pública, pois se 
trata de reincidente específico, fato não levado ao conhecimento do juízo quando da decisão anterior que 
concedeu  liberdade  provisória.  2.  A  não  intimação  da  parte  para  apresentar  contrarrazões 
ao recurso em sentido estrito antes da decisão de retratação configura mera irregularidade, pois o sistema 
legal permite que a parte recorra da nova decisão, nos termos do art. 589, parágrafo único, do CPP, não 
existindo prejuízo, pelo que não se pode falar em nulidade. 3. A competência para o juízo de retratação 
de decisão proferida pelo juízo de custódia é conferida ao novo magistrado responsável pelo feito, uma 
vez  que  a competência daquele  se  encerra  com  o  fim  da audiência de custódia.  4.  Ordem 
denegada. (TJDF; HBC 2016.00.2.012801-7; Ac. 947.566; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno  
Aparecido Rissato; Julg. 09/06/2016; DJDFTE 20/06/2016) 

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  PLANTÃO 
JUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.  RECEPTAÇÃO.  PRISÃO  EM 
FLAGRANTE. Decisão concessiva de liberdade provisória com arbitramento de fiança e de medidas 
cautelares  diversas  da  prisão.  Irresignação  do  MPDFT  em audiência.  Juízo  de 
retratação. Competência do  juízo  natural  da  causa:  Vara  Criminal.  Recurso  conhecido  e 
desprovido. (TJDF; RSE 2016.08.1.003024-0; Ac. 955.891; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir  
Leôncio Lopes Júnior; Julg. 21/07/2016; DJDFTE 26/07/2016) 

CARTILHA: DOSIMETRIA DA PENA
MPF - 2016

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/roteiro-
atuacoes/docs-cartilhas/roteiro-de-atuacao-dosimetria-da-pena
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e Segurança Pública

Rua 25 de março, 280 - Centro - Fortaleza - Ceará
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http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/roteiro-atuacoes/docs-cartilhas/roteiro-de-atuacao-dosimetria-da-pena
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/roteiro-atuacoes/docs-cartilhas/roteiro-de-atuacao-dosimetria-da-pena
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/roteiro-atuacoes/docs-cartilhas/roteiro-de-atuacao-dosimetria-da-pena
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20589&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart589


ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

LEI Nº   13.330  , DE   02 DE AGOSTO   DE 2016  
Altera o Código Penal.  Acresce o parágrafo 6º ao artigo 155 e insere o art. 180-A, 

tipificando os crimes de furto e receptação de semovente domesticável de reprodução, 
ainda que abatido ou dividido em partes.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13330.htm

CAOCRIM – Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo da Atividade Policial 
e Segurança Pública

Rua 25 de março, 280 - Centro - Fortaleza - Ceará
Telefone: 85 3452 3716 - Email: caocrim@mpce.mp.br

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.793-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.793-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.793-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.793-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.793-2016?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13330.htm
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