
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 07 de setembro de 2016 – Nº 013

Prezados colegas, 
Esperamos estejam todos bem!
Com júbilo  apresentamos o Informativo CAOCRIM 013/2016,  nele constando notícias
locais e nacionais 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. 
Aos que desejarem apresentar sugestões de temas ou material para publicação, basta
enviá-las para o e-mail institucional do CAOCRIM (caocrim@mpce.mp.br) ou via grupo do
CAOCRIM no Telegram.
Boa leitura!

EQUIPE CAOCRIM

 NOTÍCIAS 
EVENTOS

CHAMADA DE ARTIGOS

II SIMPÓSIO DE DIREITO PENAL, CRIMINOLOGIA E DIREITO PROCESSUAL PENAL
-CURITIBA- PR

O  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  Criminais  (CEPCrim),  Centro  Acadêmico  Ubaldino  do  Amaral
(CAUA) e o Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais (NEJUS), organizam o II Simpósio de Direito Penal,
Criminologia  e  Direito  Processual  Penal,  que  realizar-se-á  nos  dias  05,  06  e  07  de  outubro,  na
Universidade Positivo, em CURITIBA, Paraná. 
Inscrições até o dia 04 de outubro de 2016, no valor de R$60,00 (sessenta reais).
Mais  informações:  https://www.sympla.com.br/ii-simposio-de-direito-penal-criminologia-e-direito-
processual-penal__77493

X Simpósio Crítico de Ciências Penais: “Mais Amor, Por Favor!” – dias 24 a 26/09/2016 em
Goiania-GO

Entre os próximos dias 24 e 26 de setembro ocorrerá no auditório da Associação dos Magistrados de
Goiás  o X  Simpósio  Crítico  de  Ciências  Penais:  Mais  Amor,  Por  Favor! Com  a  presença  de
personalidades importantes do cenário jurídico brasileiro, o evento trará reflexões sobre Criminologia,
Direito Penal e Direito Processual Penal, visando a crescente preocupação com a segurança humana, a
garantia dos direitos fundamentais do homem e a necessidade de uma mudança no paradigma do sistema
penal. 
O simpósio contará com rodadas de palestras e mesas de discussão sobre variados assuntos acerca do
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sistema de justiça criminal, bem como com a distribuição gratuita para os inscritos no evento da obra
“Sistema Punitivo: Mais Amor, Por Favor” pela editora Empório do Direito. 
Inscrições pela internet até o dia 22/09 no valor de R$100,00 até o dia 20/09 e R$150,00 após esta data. 
Após 22/09, as inscrições poderão ser feitas diretamente no local do evento. 
Programação  e  mais  informações  em  http://emporiododireito.com.br/x-simposio-critico-de-ciencias-
penais-mais-amor-por-favor-dias-24-e-26-no-auditorio-da-asmego-goiania-go/

Rejeitado HC que pedia progressão de regime a integrante de facção criminosa transferido para o
RN

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não conheceu (rejeitou análise do mérito) do Habeas
Corpus (HC) 131649, impetrado pela defesa de Paulo Cesar de Figueiredo Cabral,  conhecido como
“Bolão”, apontado como chefe do tráfico de drogas no complexo Cantagalo-Pavão, no Rio de Janeiro, e
integrante da cúpula da facção criminosa “Comando Vermelho”. Transferido para a Penitenciária Federal
de Mossoró (RN), de segurança máxima, ele pretendia obter progressão de regime, de fechado para
semiaberto, o que exigiria seu retorno ao sistema prisional do Rio de Janeiro.
O julgamento foi concluído com voto-vista do ministro Gilmar Mendes, que acompanhou a divergência
aberta pelo ministro Dias Toffoli, no sentido de que a transferência foi devidamente fundamentada pela
alta periculosidade do condenado e sua condição de integrante daefacção criminosa, e não seria possível
verificar, em sede de habeas corpus, se os motivos que determinaram a mudança do local da custódia
ainda persistem. Para o ministro Gilmar Mendes, a execução da pena deve ser individualizada. “Se o
condenado não atender aos requisitos para a progressão para regime mais brando, deve ficar no mais
severo, mesmo que por toda a pena”, afirmou, afastando a alegação de inconstitucionalidade da negativa
de progressão. A relatora do HC, ministra Cármen Lúcia, ficou vencida. Ela votou pela concessão do
habeas corpus, para que se dê cumprimento à decisão do juízo federal que autorizou a progressão de
regime, possibilitando a transferência do apenado para o Rio de Janeiro. Porém, explicou a ministra, não
haveria impedimento para que juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, verificando razões
que justifiquem a regressão para o regime fechado, determinasse o retorno de Bolão ao presídio federal.
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=324762&tip=UN

Mantida prisão de ex-prefeito no RN denunciado por usar documento falso

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) ao
recurso ordinário em Habeas Corpus (RHC) 136168 apresentado pela defesa de Flávio Veira Veras, ex-
prefeito de Macau (RN), denunciado por uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal). Segundo
a denúncia,  o documento em questão é  a  Portaria  nº  046/2014 GP, na qual  teria  sido inserida data
retroativa de 12 de novembro de 2014 com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, a fim de simular um preexistente rompimento político entre o atual prefeito e Flávio Veras,
seu antecessor. O documento teria sido utilizado para embasar a defesa de Veras e obter habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN), afastando sua responsabilidade pelos
crimes desvendados na operação Máscara Negra, pelos quais havia sido preso.
Flávio  Veras  está  preso preventivamente  desde  dezembro de 2015.  Sua prisão  foi  decretada  para  a
garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do ex-prefeito, que responde a inúmeras ações
penais envolvendo crimes contra a Administração Pública.  Outro fundamento utilizado foi o efetivo
risco  ao  processo,  pelo  fato  de  ter  utilizado  documento  público  ideologicamente  falso  para  obter
benefício.
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No RHC apresentado ao Supremo, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de
que não haveria motivos para a decretação, em razão da falta de provas da materialidade delitiva e de
conformação do ato ao fato típico.  A defesa também alegou que o rompimento político é público e
notório e que a portaria não tinha o objetivo de provar datas, mas sim de proibir o fornecimento de
documentos  públicos  por  requerimento  verbal  e  o  trânsito  de  determinadas  pessoas  nas  repartições
municipais.
Ao negar seguimento ao recurso, o ministro Teori afirmou que a prisão preventiva de Flávio Veras foi
decretada com respaldo na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução penal e está bem
fundamentada,  sendo  necessária  também para  a  conveniência  da  instrução  criminal,  pois  o  uso  do
documento supostamente falso denota o intento de criar embaraços à Justiça.
“Como se observa, a medida extrema decretada contra o recorrente foi precedida de minucioso exame
acerca dos indícios de materialidade e autoria delitivas, pressupostos de validade essencial para o decreto
prisional.  As provas nele  indicadas evidenciam a presença de indícios da prática do crime,  como a
indigitada Portaria 46/2014, anexada na impetração anterior, afrontada com cópia do Diário Oficial do
município  no período correspondente,  certidão  subscrita  por  servidores  da Secretaria  de  Tributação,
depoimentos de testemunhas e interceptações telefônicas”, concluiu.
VP/CR
Processos  relacionados:
RHC 136168

Mantido em Ribeirão Preto (SP) julgamento de ex-policial acusado de integrar grupo de
extermínio

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) ao
Habeas Corpus (HC) 133273, impetrado pela defesa do ex-policial  civil  R.J.G.,  acusado de integrar
grupo de extermínio formado por policiais civis e militares com atuação em Ribeirão Preto (SP). A
defesa  pedia  a  mudança  de  foro  (desaforamento)  do  processo-crime  para  a  comarca  de  São  Paulo
alegando que a comoção causada pela  divulgação de notícias  sobre os fatos  colocaria  em dúvida a
imparcialidade dos jurados.
O HC foi impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou pedido anterior de
desaforamento. De acordo com os autos, o ex-policial foi acusado da prática de mais de 12 homicídios e
de ser chefe de grupo de extermínio, além de envolvido com roubos de cargas.
O ministro Teori salientou que, ao negar o primeiro pedido de desaforamento, o Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ-SP) não verificou prova efetiva do comprometimento do corpo de jurados e que a mera
suspeita  de  imparcialidade  não  justificaria  a  mudança  do  foro.  Ainda  segundo  o  TJ-SP,  a  simples
cobertura jornalística de crime atribuído ao acusado é insuficiente para justificar o desaforamento.
Ao negar seguimento ao pedido, o relator lembrou que a competência é determinada pelo lugar em que o
delito foi consumado (artigo 70 do Código de Processo Penal), mas que no caso de julgamento por
Tribunal do Júri é permitido, em casos excepcionais, o deslocamento para outra comarca quando, entre
outras razões, haja dúvida sobre a imparcialidade dos juízes leigos. Em seu entendimento, a veiculação
rotineira  de  fatos  criminosos  por  intermédio  da  imprensa  não  é  capaz  de,  apenas  pela  notoriedade
assumida pelo cargo, tornar o corpo de jurados tendencioso.
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O ministro salientou que o STF tem precedentes no sentido de que a divulgação de fato criminoso pela
mídia não reflete o ânimo dos membros do Conselho de Sentença (RHC 118615) e que a manifestação
de  juiz  sobre  a  relevância  social  do  julgamento  a  ser  realizado  não  basta  para  descaracterizar  a
imparcialidade dos jurados de modo a justificar o desaforamento (HC 91617).
“Portanto, à míngua de motivos concretos a sustentar a quebra da parcialidade dos jurados, é de se
reconhecer que o Tribunal de Justiça local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma processual
penal”, concluiu o ministro.
PR/CR
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=324595&tip=UN

Caso Amarildo: negado trâmite a HC de ex-policial condenado pela morte do pedreiro

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) ao
Habeas Corpus (HC) 136193, impetrado pelo ex-policial militar Wellington Tavares da Silva, condenado
a 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tortura com o
resultado morte e de ocultação de cadáver do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, em junho de
2013, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.
O ex-PM foi preso preventivamente em outubro daquele ano. Na sentença de condenação da 35ª Vara
Criminal  do  Rio  de  Janeiro,  em janeiro  de  2016,  o  juízo  negou pedido  para  que  Wellington  Silva
recorresse em liberdade sob o argumento da garantia da ordem pública. O Tribunal de Justiça do estado
(TJ-RJ) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negaram solicitação semelhante da defesa. No HC 136193
impetrado no Supremo, a defesa argumentou que a sentença condenatória não apresentou fundamentação
jurídica adequada para manter a prisão preventiva e pediu que o ex-PM aguardasse o término da ação
penal em liberdade.
De  acordo  com  o  ministro  Teori  Zavascki,  é  idônea  a  fundamentação  jurídica  apresentada  pelas
instâncias anteriores para justificar a manutenção da prisão preventiva, pois a decisão está baseada em
aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do condenado,
evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi praticado. “Sobressai, desse modo, a participação de
expressivo número de agentes (25 acusados) nos fatos criminosos, a condição de policial militar  do
paciente, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, e a gravidade
em concreto das condutas a ele imputadas, como o emprego de meios de tortura para obtenção de provas
em unidade policial destinada à pacificação social, com resultado morte, ocultação de cadáver, ameaça e
coação de testemunhas. Na linha de precedentes desta Corte, tais circunstâncias autorizam a custódia
cautelar”,  disse.  Em relação  à  alegação  de  que  a  liberdade  concedida  a  outros  corréus  deveria  ser
estendida ao ex-PM, o relator apontou que é incabível a extensão requerida em face da ausência de
identidade de situação processual entre os investigados.
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=324597&tip=UN
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Tribunal disponibiliza emissão online de certidão negativa cível e criminal do 2º Grau

O Tribunal  de  Justiça  do  Ceará  (TJCE)  disponibilizou,  por  meio  eletrônico,  a  emissão  de  certidão
negativa cível e criminal no âmbito do 2º Grau. Os interessados deverão acessar o site do Tribunal
(www.tjce.jus.br), na aba cidadão. A emissão é feita gratuitamente.

Se ocorrer algum impedimento, também está disponível no site formulário de requerimento para solicitá-
la,  que  deverá  estar  acompanhado  da  identidade  e  do  CPF (em formato  digitalizado).  O  prazo  de
recebimento é de 48h após o recebimento do requerimento.

Nos demais tipos de certidão, o procedimento continua sendo de forma presencial e com apresentação
das cópias dos documentos de identificação. É o caso das certidões narrativas, que informam a situação
dos  processos.  Elas  só  serão  confeccionadas  após  comprovação  do  pagamento  de  taxa  de  custas.
A medida consta na Portaria n° 1.557/2016, publicada no Diário da Justiça no último dia 31 de agosto.

http://www.tjce.jus.br/noticias/tribunal-disponibiliza-emissao-online-de-certidao-negativa-civel-e-
criminal-do-2o-grau/

Justiça piauiense cria juizado especializado em organização criminosa

O  Tribunal  de  Justiça  do  Piauí  (TJPI)  aprovou,  na  última  quinta-feira  (25/8),  por  unanimidade,  a
resolução que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário estadual, um colegiado para julgar crimes
praticados por organizações criminosas de que trata a Lei Federal 12.694/2012. Segundo o presidente do
tribunal, desembargador Erivan Lopes, a partir de agora o juiz, ao receber o processo dessa natureza,
poderá, justificadamente, solicitar ao tribunal a formação do colegiado para a apreciação do processo em
todas as suas fases.

A resolução define a composição do colegiado, em primeiro grau de jurisdição, e os meios para o seu
funcionamento,  nos  casos  de  procedimentos  investigatórios  cometidos  por  grupos  criminosos.  O
colegiado será formado pelo juiz do processo ou procedimento e por dois juízes escolhidos por sorteio
eletrônico,  realizado pelo corregedor-geral  de  Justiça,  os  quais  serão informados imediatamente por
meio eletrônico devidamente certificados nos autos.

Compõem a lista, para fins de sorteio, todos os juízes com competência criminal, independentemente de
atuarem em vara ou unidade jurisdicional especializada. O juiz que for sorteado tem 48h para informar à
Corregedoria de Justiça, de forma fundamentada, eventual impedimento para atuar no julgamento. A
Corregedoria, se julgar procedentes as alegações do magistrado, fará novo sorteio. Os juízes sorteados
farão  jus  a  diárias  sempre  que  necessário  o  deslocamento,  conforme as  prescrições  normativas  do
Tribunal de Justiça do Piauí.

Um dos objetivos da criação do colegiado, segundo dispõe a resolução, é evitar riscos à integridade do
juiz  ou  de  sua  família,  que  passará  a  não  mais  decidir  sobre  casos  de  organizações  criminosas
monocraticamente.

http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=83323:justica-piauiense-
cria-juizado-especializado-em-organizacao-
criminosa&catid=814:judiciario&Itemid=4641&acm=270197_9083
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Ceará estuda implantar software para agilizar processos criminais

A desembargadora Francisca Adelineide Viana, gestora de metas da Estratégia Nacional de Justiça e
Segurança Pública (Enasp), esteve reunida no dia 25 de agosto com a vice-governadora do Ceará, Izolda
Cela, para a apresentação da prévia do Projeto Tempo de Justiça. O software acompanha desde a notícia
do crime, passando pela atuação da polícia e do Ministério Público, até chegar ao Judiciário.

A iniciativa auxiliará na apuração de homicídios e servirá para monitorar o tempo que as instituições
envolvidas no Sistema de Justiça atuam nas ações, evitando atrasos e diminuindo a duração do processo.
“O Poder Judiciário poderá dar maior celeridade à tramitação dos processos e evitar demoras. Outra
vantagem é que a sociedade poderá ver o trabalho do Sistema de Justiça se concretizando, vendo aqueles
que cometem crimes sendo julgados com justiça e rapidez”, afirmou Adelineide.

Para a vice-governadora Izolda Cela, o software dará condições para que as informações estejam mais
claras, permitindo, com isso, tomar decisões com maior perspectiva de eficiência e eficácia. “É possível
também  verificar  quais  os  maiores  entraves  para  que  tudo  ocorra  dentro  do  tempo  previsto  pela
legislação e pelas nossas metas, que vamos imprimir. Isso é fundamental para que gente possa dar uma
resposta à sociedade”, declarou.

A ferramenta foi desenvolvida por equipe de tecnologia da informação da Vice-Governadoria com o
apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), do
Departamento de Informática do Fórum Clóvis Beviláqua e do Ministério Público do Ceará (MP-CE).
Estiveram presentes na reunião o secretário da Setin,  Luciano Comin;  o chefe de serviço de Apoio
Operacional da Enasp, Rafael Barros; o diretor do Departamento de Informática do Fórum, Leandro
Taddeo;  o  secretário-chefe  da  Vice-Governadoria,  Fernando Oliveira;  e  Catulo  Hansen,  responsável
técnico pelo Tempo de Justiça na Vice-Governadoria.

Compareceram também os promotores de Justiça Manoel Pinheiro, representando o procurador-geral da
Justiça, Plácido Rios; e André Clark, que atua na 3ª Vara do Júri de Fortaleza.

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/83329-ceara-estuda-implantar-software-para-agilizar-processos-
criminais

Plenário do CNJ amplia mutirão nacional da Justiça para julgamento de homicídios

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, na 18ª Sessão Virtual, encerrada na terça-
feira (30/8), a edição de uma Recomendação com diretrizes para a realização do Mês Nacional do Júri
em novembro. A decisão amplia o escopo da Semana Nacional do Júri, mobilização nacional promovida
pelo  CNJ  desde  2014  que  leva  a  julgamento  pessoas  acusadas  por  crimes  dolosos  (cometidos
intencionalmente) contra a vida. O Tribunal do Júri é a instância em que são julgados responsáveis por
homicídios dolosos, tanto os cometidos quanto aqueles que são apenas tentados.

Na  sua  primeira  edição,  em  cinco  dias  de  mobilização,  foram  realizados  2.442  plenários  de  Júri,
enquanto  2.616 julgamentos  de  crimes  dolosos  contra  a  vida  foram promovidos  durante  a  Semana
Nacional do Júri em 2015. Embora coordenada nacionalmente pelo CNJ, a iniciativa originou-se nas
discussões do Comitê Gestor da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp). O grupo é
integrado pelo CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Ministério da Justiça (MJ),
órgãos que desde 2010 aliam esforços para promover ações de combate à violência e formular políticas
públicas nas áreas da Justiça e segurança pública.
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A principal linha de ação do Poder Judiciário recebeu o nome de Meta de Persecução Penal da Enasp.
Para atingir a meta, os tribunais da Justiça Estadual precisam julgar todos os processos penais referentes
a crimes dolosos cometidos contra a vida há pelo menos cinco anos (que começaram a tramitar na
Justiça até o fim de 2009). Priorizar casos antigos de homicídios, preferencialmente abrangidos pela
Meta da Enasp, é a primeira diretriz da Recomendação aprovada pelo Plenário.  Também devem ser
priorizados os julgamentos que envolvam réus presos. Ao longo de 2014, a meta promoveu 17,3 mil
julgamentos. No ano passado, 8,7 mil ações foram julgadas pela Meta de Persecução Penal da Enasp.

Preparativos –  Segundo  o  texto  normativo  do  CNJ,  durante  a  mobilização  todas  as  unidades  das
comarcas com competência para o Tribunal do Júri deverão realizar ao menos uma sessão do Tribunal do
Júri por dia da semana. Para cumprir o objetivo do Mês Nacional do Júri, os tribunais deverão criar
grupo de trabalho com juízes que “poderão receber designação específica para atuar em qualquer vara do
Estado” e servidores. A proposta que os juízes integrantes desse grupo possam ser nomeados para atuar
nas unidades judiciárias que não tenham juiz titular. Um magistrado membro do grupo também será
indicado para substituir um juiz titular de determinada vara, ausente em função de férias ou qualquer
outro motivo. A composição do grupo será de acordo com o volume de processos que serão levados a
julgamento.

Articulação –  As  instituições  que  participam  de  tribunais  do  Júri,  como  o  Ministério  Público,  a
Defensoria  Pública,  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  a  Administração  Penitenciária,  além  de
instituições  de  ensino,  deverão  ser  contatadas  para  coordenarem  com  o  Judiciário  os  preparativos
necessários ao cumprimento do propósito da mobilização. De acordo com a recomendação aprovada, os
problemas  que  forem  identificados  na  fase  de  preparação  do  evento  deverão  ser  comunicados
previamente – os juízes deverão reportar-se aos magistrados gestores das Metas Enasp e os tribunais, à
Corregedoria Nacional de Justiça.

Manuel Carlos Montenegro - Agência CNJ de Notícias

http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=83321:plenario-amplia-
mutirao-nacional-da-justica-para-julgamento-de-
homicidios&catid=813:cnj&Itemid=4640&acm=270197_9083

Garantida progressão de regime por ausência de hediondez em tráfico privilegiado

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar no Habeas Corpus
(HC) 136545 garantindo a um condenado por tráfico privilegiado a progressão de regime com base no
requisito de cumprimento de um sexto da pena, conforme previsto na Lei de Execução Penal (LEP). O
decano da Corte destacou que o Plenário do Tribunal, em recente julgado, afastou a hediondez desse
delito e entendeu inaplicável o requisito de dois quintos previsto na Lei de Crimes Hediondos.
O relator explicou que, no julgamento do HC 118533, em junho deste ano, o Plenário do STF decidiu
que o tráfico privilegiado de drogas – em que o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a
atividades criminosas nem integra organização criminosa –, não deve ser considerado crime de natureza
hedionda.  Dessa  forma,  o  condenado  pode  ser  beneficiado  pela  progressão  do  regime  depois  do
cumprimento de um sexto da pena,  como prevê  o artigo  112,  caput,  da LEP.  Já  a  Lei  dos  Crimes
Hediondos (Lei 8.072/1990) prevê o prazo de dois quintos.
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No caso HC 136545, o pedido foi impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo para questionar
decisão do juízo da Vara de Execução Criminal de Sorocaba (SP), mantida pelas demais instâncias, que
assentou a hediondez dessa modalidade de tráfico e negou a progressão de regime com base em requisito
mais  benéfico.  Esse  entendimento,  segundo  o  decano,  colide  com  a  jurisprudência  firmada  pelo
Supremo: “Tenho para mim que assiste razão à parte ora impetrante, especialmente se se considerar o
recentíssimo julgamento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do HC 118533,
no qual esta Corte Suprema afastou a nota da hediondez quanto ao denominado tráfico privilegiado,
subtraindo o seu autor, em consequência, aos efeitos gravosos (e restritivos) que derivam da condenação
por delitos hediondos ou a estes legalmente equiparados”, afirmou. O ministro observou ainda que o
condenado já satisfez a exigência temporal de um sexto da pena, o que lhe garante a possibilidade de
ingresso no regime aberto. Não havendo, contudo, casa do albergado em Sorocaba para cumprimento da
pena em regime aberto, ele assegurou ao condenado o recolhimento domiciliar, conforme prescreve a
Súmula Vinculante 56, do STF (“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 641320/RS”).
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=324187&tip=UN

MPCE  ajuíza  ACP  pela  nomeação  de  agentes  penitenciários  em  Morrinhos  -
http://www.mpce.mp.br/2016/09/06/mpce-ajuiza-acp-pela-nomeacao-de-agentes-penitenciarios-
em-morrinhos/

Audiência  denuncia  maus-tratos  à  população  carcerária  feminina  -
http://www.mpce.mp.br/2016/09/05/audiencia-denuncia-maus-tratos-populacao-carceraria-
feminina/

Coordenador  do  CAOPEL  profere  palestra  para  delegados  da  Polícia  Civil  do  Ceará  -
http://www.mpce.mp.br/2016/09/05/coordenador-do-caopel-profere-palestra-para-delegados-da-
policia-civil-do-ceara/

MPCE  denuncia  acusado  de  matar  e  ocultar  cadáver  de  tio  em  Acaraú  -
http://www.mpce.mp.br/2016/09/05/mpce-denuncia-acusado-de-matar-e-ocultar-cadaver-de-tio-
em-acarau/

“Chacina do Curió”: MPCE apresenta detalhes da investigação que resultou na denúncia contra
45  PMs  -  http://www.mpce.mp.br/2016/09/01/chacina-do-curio-mpce-apresenta-detalhes-da-
investigacao-que-resultou-na-denuncia-contra-45-pms/

MPCE cumpre  mandados  de  busca  e  apreensão  na  Câmara  Municipal  de  Sobral  e  Instituto
Cidades  -  http://www.mpce.mp.br/2016/08/31/mpce-cumpre-mandados-de-busca-e-apreensao-na-
camara-municipal-de-sobral-e-instituto-cidades/

MPCE  prestigia  solenidade  de  posse  de  255  policiais  civis  -
http://www.mpce.mp.br/2016/08/29/mpce-prestigia-solenidade-de-posse-de-255-policiais-civis  /
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 DIRETO DO STF

Dispensa de licitação e peculato
A Primeira Turma iniciou o julgamento de ação penal em que se imputa a deputada federal — secretária
estadual de educação à época dos fatos — a suposta prática dos delitos descritos nos artigos 89, “caput”,
c/c o 84, § 2º, ambos da Lei 8.666/1993; bem assim no art. 312, c/c o 327, § 2º, ambos do CP. No caso, a
acusada — no período compreendido entre 2002 e 2004 — teria deixado de observar, ante a justificativa
de inviabilidade de competição,  as formalidades legais em processos de inexigibilidade de licitação.
Adquirira  livros  didáticos  diretamente  das  empresas  contratadas,  com recursos  oriundos  dos  cofres
públicos, beneficiando-as com superfaturamento dos objetos contratuais. 
O Ministro Marco Aurélio (relator), no que acompanhado pelo Ministro Edson Fachin, julgou a acusação
procedente, para condenar a ré à pena de cinco anos e quatro meses de detenção e multa — no tocante ao
crime descrito na Lei 8.666/1993 — e à reprimenda de cinco anos e quatro meses de reclusão e multa —
quanto ao delito descrito no Código Penal. Ressaltou que a justificativa utilizada para a inexigibilidade
de licitação fora a inviabilidade de competição. Para dar respaldo a essa alegação, foram consideradas
válidas declarações de exclusividade emitidas por entidade não prevista em lei, ou ainda atestados não
constantes  do  respectivo  procedimento.  Essas  cartas  de  exclusividade  não  permitiam  inferir  a
inexistência,  à  época,  de  outros  fornecedores  das  mercadorias  pretendidas.  Além  disso,  inexistiria
impedimento ao órgão estadual de efetuar pesquisa de preço em outras praças, ou mesmo em outros
órgãos públicos, já que os livros adquiridos têm distribuição em todo o território nacional. Logo, não
procede  a  assertiva  de  que  a  exclusividade  do  fornecedor  constituiria  obstáculo  à  realização  das
pesquisas. O relator demonstrou que os preços praticados não foram compatíveis com o mercado ou
mais vantajosos, mas que houvera significativo sobrepreço, inclusive por meio de aditivos contratuais.
Estes eram acompanhados do máximo permitido em lei sobre o preço estabelecido no contrato original,
porém, sem dados concretos que justificassem a majoração. Ao contrário,  o órgão não negociara os
preços, afirmando serem os praticados pelo mercado, sem comprovação. 
Em síntese, ocorrera o desvio de dinheiro público, de que tinha posse a denunciada, em benefício das
empresas contratadas. Em divergência, o Ministro Luiz Fux, no que acompanhado pela Ministra Rosa
Weber,  julgou a acusação improcedente.  Salientou a ausência de comprovação de dolo por parte da
acusada. Além disso, sublinhou que o suposto instrumento para a prática efetiva do peculato desvio fora
a dispensa de licitação. A dispensa, por si só, não configura o crime de peculato, é apenas o delito-meio,
atingido pela consunção. A Ministra Rosa Weber consignou a necessidade de demonstração da existência
de dolo específico de lesão ao erário, o que não ocorrera. Lembrou que as contas foram aprovadas pelo
TCU, embora com ressalvas, de modo que não se pode concluir pela prática de sobrepreço. 
Em seguida, pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso.
AP 946/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 23.8.2016. (AP-946)
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Desmembramento de processo e cerceamento de defesa 
A Segunda Turma denegou a ordem em “habeas corpus” em que pleiteado o trancamento de ação penal
instaurada em face de acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 317, § 1º, do CP, e no
art. 90 da Lei 8.666/1993. 
A impetração sustentava, em síntese, que: a) a denúncia oferecida contra a paciente seria inepta, em
razão da carência de descrição dos fatos específicos que pudessem caracterizar os crimes imputados; b) o
desmembramento do processo careceria de amparo legal, pois o excessivo número de acusados somente
poderia ensejar a cisão processual “quando acompanhada do relevante intuito de não prolongar a prisão
processual”, circunstância não comprovada nos autos; e c) a separação dos autos, seguido de posterior
reunião, teria acarretado disparidade de armas e cerceamento à defesa, tendo em conta a realização da
oitiva das testemunhas de acusação em duas oportunidades. 
A Turma afirmou que a jurisprudência do STF seria no sentido de que a extinção da ação penal de forma
prematura,  via  “habeas  corpus”,  somente  se  daria  em hipóteses  excepcionais,  quando  patentemente
demonstrada: a) a atipicidade da conduta; b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
delitivas; ou c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 
Entretanto, a denúncia formulada na espécie exporia de forma individualizada e detalhada como teriam
se  dado  as  condutas  imputadas  à  paciente,  correlacionando-as  aos  respectivos  tipos  penais.  Assim,
observado  o  disposto  no  art.  41  do  CPP,  ou  seja,  descrito  o  fato  criminoso,  com a  indicação  dos
elementos  indiciários  mínimos  aptos  a  tornar  plausível  a  acusação  e,  por  consequência,  instaurar  a
persecução criminal, não haveria que se falar em inépcia da denúncia ou falta de justa causa para a ação
penal. Outrossim, a insurgência contra o desmembramento do processo também não prosperaria. O juízo
de origem justificara tal medida na necessidade de se evitar a “procrastinação da instrução processual e
delonga no deslinde da causa”, tendo em conta o número elevado de réus e advogados, o que tornaria
praticamente inviável efetivar o bom andamento do feito. Desse modo, o desmembramento do processo,
como consectário do excessivo número de acusados, tenderia a imprimir maior celeridade processual,
além de racionalizar os trabalhos no âmbito do referido juízo, motivação que observaria o disposto no
art. 80 do CPP (“Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas
em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e
para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a
separação”).  Com relação ao  alegado cerceamento  de  defesa  e  ofensa  à  paridade  de  armas  após  o
desmembramento dos autos, o Colegiado destacou que a posterior reunião dos processos teria implicado
a superação dessas questões. Ademais, sobre essa matéria específica, o STJ não teria se pronunciado.
Logo, o exame no “writ” em comento implicaria supressão de instância. 
HC 127288/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 23.8.2016.

HC N. 132.699/PB - RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI
EMENTA: Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Substituição da custódia de corré
por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Pedido de extensão na forma do art. 580 do CPP.
Superveniência de sentença de pronúncia em que se manteve a prisão do paciente e de outros
envolvidos  com remissão aos  fundamentos  do decreto  originário.  Prejudicialidade do  writ não
configurada  nessa  hipótese.  Precedentes.  Ausência  de  identidade  entre  a  situação  jurídica  do
paciente e a da corré beneficiada. Ordem denegada. 
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1. A superveniência da sentença de pronúncia em desfavor dos envolvidos no caso, após retificada,
mantendo-se não só as medidas cautelares implementadas em favor da corré, como também a preventiva
do  paciente  e  outros  com  remissão  aos  mesmos  fundamentos  do  decreto  originário,  não  torna
prejudicado o habeas corpus, na linha de precedentes. 2. A incidência do art. 580 do Código de Processo
Penal  pressupõe a identidade de situação jurídica entre  o paciente  e  o agente beneficiado (RHC nº
115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 5/11/13), o que não ocorre
na hipótese retratada, pois não há similitude entre a situação do paciente e a da corré, cuja motivação
para substituir a custódia por medidas cautelares diversas foi de caráter pessoal, vale dizer, participação
de menor importância na empreitada criminosa. 3. Ordem denegada.

RHC N. 133.486/RJ - RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de  latrocínio (CP, art. 157, § 3º,
segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação.  Pleito de desclassificação da conduta para o delito de
roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade.
Recorrente  que  agiu  com  animus  necandi.  Resultado  morte  não  alcançado  por circunstâncias
alheias  à  vontade  do  agente.  Conduta  que  se  subsume  perfeitamente  àquela  ensejadora  da
condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa
das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do  habeas corpus. Precedentes. Recurso não
provido.  1.  As  instâncias  de  mérito  concluíram,  ao  condenar  o recorrente  pelo  crime de  latrocínio
tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação
à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade. 2.  Esse
entendimento  converge  com  a  jurisprudência  da  Corte,  segundo  a  qual  “o  crime  latrocínio,  na
modalidade  tentada,  para  a  sua  configuração,  prescinde  da  aferição  da  gravidade  das  lesões
experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua
vida com  animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade”
(HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13). 3. Para se operar a
desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão
corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na
linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.4. Recurso ao qual se nega provimento.

 

 JULGADOS DO STJ

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ESTUPRO  COM
PRESUNÇÃO  DE  VIOLÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA Nº 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  ACLARATÓRIO  DESACOLHIDO. 1.
Explicitada a razão pela qual se entendeu que a pretensão de absolvição ensejaria o reexame do conjunto
fático-probatório,  inviável  na  via  eleita  ante  o  óbice  da  Súmula  nº  7/STJ,  assim  como  inexistir
ilegalidade no fato de a condenação referente aos crimes contra a dignidade sexual estar lastreada na
prova oral, especialmente no depoimento da vítima, não há omissão a ser sanada. 2. A contradição apta a
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ensejar  a  oposição  dos  declaratórios,  refere-se  à  incongruência  lógica  entre  fundamentos  ou  entre
fundamento e conclusão, não sendo possível apontar o referido vício com relação à incongruência entre
os  depoimentos  prestados.  3.  Embargos de declaração rejeitados. (STJ;  EDcl-AgRg-AREsp 853.845;
Proc. 2016/0041316-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 06/09/2016) 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  POR
MOTIVO FÚTIL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM.
SUPRESSÃO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  EVASÃO  DO  DISTRITO  DA  CULPA.  RÉU  QUE
PERMANECEU  FORAGIDO  POR  MAIS  DE  DEZOITO  ANOS.  NECESSIDADE  DE
ASSEGURAR  A  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.  SEGREGAÇÃO  FUNDAMENTADA.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  MEDIDAS  CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
EXTENSÃO,  IMPROVIDO. 1.  Impossível  a  apreciação,  diretamente  por  esta  Corte  Superior  de
Justiça, da alegada excludente de ilicitude, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância,
tendo em vista que a matéria não foi analisada no aresto combatido. 2. A fuga do distrito da culpa,
comprovadamente demonstrada nos autos e que perdurou por mais de dezoito anos, é fundamentação
suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se
assegurar  o  cumprimento  de  eventual  condenação,  pois  nítida  a  intenção  do  réu  de  obstaculizar  o
andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça. 3. Condições pessoais favoráveis, ainda que
comprovadas,  não têm, por si  só,  o condão de revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos
suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, diante da não localização do
réu por mais de dezoito anos, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para
preservar a ordem pública e garantir a futura aplicação da Lei penal. 5. Recurso ordinário parcialmente
conhecido e, nesta extensão, improvido. (STJ; RHC 74.312; Proc. 2016/0205501-7; SE; Rel. Min. Jorge
Mussi; DJE 06/09/2016) 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO  PARA O  NARCOTRÁFICO.  NULIDADE  DA PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
SUPERVENIÊNCIA  DE  DECRETAÇÃO  DA  PREVENTIVA.  PREJUDICIALIDADE  DA
PRETENSÃO.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  NEGATIVA  DE  PARTICIPAÇÃO  NO  ILÍCITO.
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. 1. A hipótese da nulidade da prisão em flagrante
do recorrente encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua
custódia cautelar. 2. Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente
da materialidade, reservada à condenação criminal, mas apenas demonstração da existência do crime,
que, pelo cotejo analítico, se faz presente, tanto que a denúncia já foi recebida. 3. A análise sobre a
existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria é questão que não pode
ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas, vedado na via sumária
eleita. Segregação fundamentada no art.  312 do CPP. Histórico criminal do recorrente. Reincidência.
Agente que se encontrava cumprindo pena quando da prática do presente delito. Risco de continuidade
na atividade criminosa.  Periculosidade social.  Necessidade da prisão para garantir  a  ordem pública.
Segregação justificada. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Coação ilegal não demonstrada.
Reclamo parcialmente conhecido e, neste ponto, improvido. 1. Não há que se falar em constrangimento
ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
sua periculosidade, revelada pelo seu histórico criminal, indicativo de dedicação à narcotraficância. 2. O
fato de o agente ser reincidente, ostentando condenação por tráfico de drogas, é circunstância que revela
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sua periculosidade social e a inclinação à prática de crimes da espécie, demonstrando a real possibilidade
de que,  solto,  volte  a  delinquir,  merecendo destaque que se encontrava cumprindo pena  quando da
prática dos delitos em questão, autorizando a preventiva. 3. Concluindo-se pela imprescindibilidade da
preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se
mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública, nem para garantir a aplicação da Lei
penal.  4.  Recurso  parcialmente  conhecido  e,  nesta  extensão,  improvido. (STJ;  RHC  66.424;  Proc.
2015/0314107-6; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 06/09/2016) 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) LIVRAMENTO CONDICIONAL. MÉRITO DO
CONDENADO.  EXAME  CRIMINOLÓGICO.  REALIZAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  DECISÃO
FUNDAMENTADA.  HISTÓRICO  CARCERÁRIO  E  PRÁTICA  DE  NOVOS  DELITOS
DURANTE  A  EXECUÇÃO  PENAL.  ENUNCIADO  SUMULAR  Nº  439/STJ.  SÚMULA
VINCULANTE Nº 26/STF. (2) WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que não há flagrante
constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. Não é vedado ao julgador determinar a realização dos
exames periciais, desde que o faça de maneira fundamentada, atendendo não só à garantia constitucional
de motivação das decisões judiciais, expressa no artigo 93, inciso, IX, da Constituição Federal, como à
própria previsão do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. Enunciado sumular nº 439 desta Corte e
Súmula  Vinculante  nº  26  do  STF.  Precedentes.  2.  In casu,  o  Tribunal  de  origem  fundamentou
concretamente  a  determinação  de  exame  criminológico,  amparando-se,  para  tanto,  no  histórico
carcerário do paciente e na prática de novos delitos durante o curso da execução penal. 3. Writ não
conhecido. (STJ;  HC 364.188; Proc.  2016/0195073-8;  MG; Sexta Turma; Relª  Minª  Maria Thereza
Assis Moura; DJE 06/09/2016) 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  IMPROPRIEDADE.
EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO
CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA EM 1º GRAU. RECURSO
MINISTERIAL COM  O  FIM  DE  CASSAR  O  BENEFÍCIO.  PROVIMENTO  PARCIAL DO
AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  PARA  INCLUIR  COMO  CONDIÇÃO  DO  BENEFÍCIO  A
MONITORAÇÃO  ELETRÔNICA  DO  CONDENADO.  REFORMATIO  IN  PEJUS.
INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo
Tribunal Federal, por sua primeira turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua terceira seção,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. É assente nesta corte superior o
entendimento que, em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da
pena no regime aberto, deve-se conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena
em regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime apropriado. 3. In casu, embora não constasse
expressamente no recurso ministerial  o pedido de monitoração eletrônica do apenado, o tribunal de
origem, ao dar provimento parcial ao agravo em execução para acrescentar tal condição para a prisão
domiciliar, deferiu em menor extensão o pleito do ministério público, porquanto o agravo em execução
questionava,  entre  outros,  a  ineficácia  da  fiscalização  da  prisão  domiciliar.  4.  Habeas corpus não
conhecido. (STJ; HC 343.113; Proc. 2015/0302548-3; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca; DJE 06/09/2016) 
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PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FURTO.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REINCIDÊNCIA.  REGIME.
INOVAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como reconhecer
a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente,  haja  vista  a  reincidência do agravante,  que ostenta  duas condenações  definitivas  por  crimes
patrimoniais. 2. O Tribunal estadual, ao apreciar o recurso defensivo, decidiu em consonância com o
entendimento desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A fixação do regime aberto não foi
abordada  nas  razões  do  Recurso  Especial.  Configurada,  assim,  verdadeira  inovação  processual,
inadmissível  em agravo regimental.  4.  Agravo regimental  não provido. (STJ;  AgRg-AREsp 865.269;
Proc. 2016/0060481-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 05/09/2016) 

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS  TENTADO  E  CONSUMADO.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.  MODUS  OPERANDI.  SEGREGAÇÃO
CAUTELAR  DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já
que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei penal, ex VI do artigo 312 do Código de
Processo Penal. II. Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos,  que justificam a segregação cautelar  para garantia  da ordem pública,
notadamente em razão da ousadia e periculosidade, evidenciada na forma pela qual o delito foi em tese
praticado,  com disparo  de  arma  de  fogo efetuado  da  garupa  de  uma motocicleta,  atingindo pessoa
diversa  da  vítima  pretendida,  evadindo-se  em seguida  do  local  o  ora  recorrente.  Recurso  ordinário
desprovido.(STJ; RHC 73.360; Proc. 2016/0186129-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE
05/09/2016) 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  LATROCÍNIO E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO
DECRETO PRISIONAL.  SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NA  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  MODUS  OPERANDI.  RECURSO  ORDINÁRIO
DESPROVIDO. I. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da Lei penal, ex VI do artigo 312 do Código de Processo Penal. II. Na hipótese,
o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos,
notadamente se considerada a forma pela qual o delito foi em tese praticado, com participação de menor,
no qual os agentes tentaram subtrair um veículo, para tanto efetuando disparos de arma de fogo que
causaram a morte da vítima. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 70.249; Proc. 2016/0112915-7;
MS; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 05/09/2016) 

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DESCRITOS  NO ART.  33 DA LEI  N.
11.343/2006 E ART.  288  DO  CP.  PRISÃO  PREVENTIVA.  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA.  QUANTIDADE  EXPRESSIVA  DE  DROGA  APREENDIDA.  REITERAÇÃO
DELITIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA.  FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não
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culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos,
quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema,
nos termos dos arts. 312 e seguintes do código de processo penal. 2. Incasu, não há constrangimento
ilegal,  pois  verificado  que  a  instância  ordinária  apontou  fundamentos  concretos  que  efetivamente
evidenciam a necessidade de imposição e manutenção da custódia cautelar do recorrente para a garantia
da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito em tese cometido, bem evidenciada pela
expressiva quantidade de droga apreendida (120 trouxas de maconha), tendo-se destacado, ainda, que o
acusado responde a outra ação penal por idêntico delito (processo n. 116-69.2014.805.0076), a indicar
reiteração delitiva, o que confere lastro de legitimidade e coerência à custódia. 3. Recurso em habeas
corpus improvido.(STJ; RHC 69.345; Proc. 2016/0083868-5; BA; Sexta Turma; Rel.  Min.  Sebastião
Reis Júnior; DJE 05/09/2016) 

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. ART.  89 DA LEI N.  9.099/95.  PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
COMO  CONDIÇÃO.  POSSIBILIDADE.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de que não há óbice a que, por ocasião
da estipulação dos termos da suspensão condicional do processo, sejam fixadas condições, tais como
medidas restritivas de direitos, prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária, sujeitas à
concordância do acusado.  O descumprimento ou a rejeição das condições fixadas para a  suspensão
condicional do processo não implica cominação de pena, de qualquer espécie, ao acusado, apenas a
retomada do processo, quando haverão de serem observados os princípios cogentes do processo penal.
Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ; RHC 66.218; Proc. 2015/0307187-9; PR;
Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 05/09/2016) 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. PERDA
DOS  DIAS  REMIDOS.  POSSIBILIDADE.  ARTS.  118,  I,  E 127  DA  LEP.  (2)  WRIT  NÃO
CONHECIDO. 1. Hipótese em que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. O
descumprimento reiterado das condições impostas ao cumprimento da pena em regime aberto, fato que
configura  falta  disciplinar  de  natureza  grave,  enseja  a  possibilidade  de  regressão  ao  regime  mais
gravoso, conforme determina o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, assim como na perda dos
dias remidos (art. 127 da LEP). 2. Writ não conhecido. (STJ; HC 361.577; Proc. 2016/0174887-1; SP;
Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 05/09/2016) 

DE OLHO: 
ART. 89 DA LEI 8666/93 

E EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
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AÇÃO  PENAL.  EX-PREFEITA.  ATUAL  CONSELHEIRA  DE  TRIBUNAL  DE  CONTAS
ESTADUAL.  FESTA DE  CARNAVAL.  FRACIONAMENTO  ILEGAL DE  SERVIÇOS  PARA
AFASTAR  A  OBRIGATORIEDADE  DE  LICITAÇÃO.  ARTIGO  89  DA  Lei  N.8.666/1993.
ORDENAÇÃO  E  EFETUAÇÃO  DE  DESPESA  EM  DESCONFORMIDADE  COM  A  LEI.
PAGAMENTO REALIZADO PELA MUNICIPALIDADE ANTES DA ENTREGA DO SERVIÇO
PELO PARTICULAR CONTRATADO. ARTIGO 1º, INCISO V, DO DECRETO-LEI N. 201/1967
C/C  OS  ARTIGOS  62  E  63  DA  LEI  N.  4.320/1964.AUSÊNCIA  DE  FATOS  TÍPICOS.
ELEMENTO  SUBJETIVO.  INSUFICIÊNCIA DO  DOLO  GENÉRICO.  NECESSIDADE  DO
DOLO  ESPECÍFICO  DE  CAUSAR  DANO  AO  ERÁRIO  E  DA CARACTERIZAÇÃO  DO
EFETIVO PREJUÍZO.  Os  crimes  previstos  nos  artigos  89  da  Lei  n.  8.666/1993  (dispensa  de
licitação mediante, no caso concreto, fracionamento da contratação) e 1º, inciso V, do Decreto-lei n.
201/1967 (pagamento realizado antes da entrega do respectivo serviço pelo particular) exigem,
para  que  sejam  tipificados,  a  presença  do  dolo  específico  de  causar  dano  ao  erário  e  da
caracterização do efetivo prejuízo.  Precedentes da Corte Especial e do Supremo Tribunal Federal.  -
Caso em que não estão caracterizados o dolo específico e o dano ao erário. Ação penal improcedente.
(APn  480/MG,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2012, DJe 15/06/2012)

PENAL.  ARTIGO  89  DA  LEI  N.º  8.666/93.  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO.  FALTA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DO  DOLO  ESPECÍFICO  E  DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  NECESSIDADE.
ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELA  CORTE  ESPECIAL.  RESSALVA  DA  RELATORA.
DESCRIÇÃO  INSUFICIENTE  NA DENÚNCIA.  NÃO  ATENDIMENTO  DO  ART.  41  DO  CPP.
INÉPCIA. TRANCAMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA DE PROVA. 1.  Nos autos da
Ação Penal  n.º  480/MG,  a  Corte  Especial  deste  Sodalício  acolheu,  por maioria,  a  tese  de  ser
imprescindível a presença do dolo específico de causar dano ao erário e a demonstração do efetivo
prejuízo para a tipificação do crime previsto no artigo artigo 89 da Lei n. 8.666/1993.  Ressalva do
entendimento da relatora. 2. Na hipótese em apreço, a denúncia, sem atender às disposições do art. 41 do
Código de Processo Penal, não descreve o dolo específico e nem o efetivo prejuízo, limitando-se à burla
da licitação, sendo, pois, inepta. 3. De outra parte, o pretendido trancamento, por falta de justa causa,
que depende da certeza da inexistência do elemento subjetivo e da total ausência de prejuízo, não está
demonstrado sem maiores digressões, necessitando de revolvimento fático-probatório, não condizente a
via eleita, mandamental por excelência. 4. Recurso parcialmente provido, apenas para anular a denúncia
por inépcia, ressalvando a possibilidade de uma nova ser apresentada, desde que, dentro dos requisitos
do art. 41 do Código de Processo Penal, seja demonstrado o doloe específico e o efetivo prejuízo aos
cofres públicos.  (STJ -  RHC: 36562 SP 2013/0079415-9,  Relator:  Ministra  MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/11/2014,  T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
27/11/2014)

PROCESSUAL   PENAL   E   PENAL.   HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL,  ORDINÁRIO  OU  DE REVISÃO CRIMINAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA
DAS  HIPÓTESES  LEGAIS.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE DESCRIÇÃO  DO
DOLO   ESPECÍFICO   E   DO   EFETIVO   PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  VERIFICAÇÃO  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.  Ressalvada  pessoal
compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição
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a recursos especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  criminal, admitindo-se, de ofício,  a  concessão  da
ordem  ante  a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.  O  trancamento  da
ação  penal  por  meio do habeas corpus só é cabível  quando  houver  comprovação, de plano, da
ausência de justa causa,   seja  em  razão  da  atipicidade  da  conduta  supostamente praticada  pelo
acusado,  seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de
causa  de  extinção  da  punibilidade.  3.   Entende   essa  Corte  que  o  crime do  art.  89  da  Lei  n.º
8.666/1993 não  é  de  mera  conduta, cumprindo ao parquet imputar não apenas a contratação
indevida,  mas  também  o  dolo específico do agente de causar  dano à Administração Pública,
bem como o efetivo prejuízo ao erário,o que não ocorreu na espécie.4.  Constata-se que a inicial
acusatória, em que pese tenha descrito que  a paciente, como advogada e responsável pela elaboração de
toda a  documentação,  tenha  dispensado  licitação  fora  das  hipóteses legais,  deixou  de apontar o
efetivo prejuízo da administração ou a intenção da paciente em lesar o erário.Assim, inepta a denúncia.
5. Habeas corpus não conhecido, mas oncedida a ordem de ofício para reconhecer a inépcia formal da
inicial acusatória.   (HC 339.303/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
09/08/2016, DJe 23/08/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 89DA LEI N.º
DA  LEI  8.666/93.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  ESPECÍFICO  E  DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.
ABSOLVIÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A conduta ilícita prevista no art. 89 da
Lei  n.º  8666/93,  para  ser penalmente  relevante,  depende  da  demonstração  do dolo  específico,
consubstanciado  na  vontade  consciente  e  livre  de  contratar  independente  da  realização  de  prévio
procedimento licitatório, e também da intenção de produzir um prejuízo ao erário por meio da dispensa
indevida da licitação. 2. Resta incontroverso nos autos que os serviços contratados pelo apelante foram
regularmente executados,  não havendo,  pois,  qualquer  indício de que tenha agido com o fim de se
enriquecer  ilicitamente.  3.  Apelo  provido.  Maioria.(TJ-MA  -  APL:  0451112014  MA  0000007-
90.2010.8.10.0097,  Relator:  JOSÉ  JOAQUIM  FIGUEIREDO  DOS  ANJOS,  Data  de  Julgamento:
20/07/2015,  TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2015)

Ementa:  PROCESSO PENAL.  INQUÉRITO. ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTAR FEDERAL.
CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93). AUDIÇÃO
PRÉVIA  DO  ADMINISTRADOR  À  PROCURADORIA  JURÍDICA,  QUE  ASSENTOU  A
INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. ART. 395,
INCISO III, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. 1. A denúncia ostenta como premissa para seu recebimento a conjugação dos artigos 41 e
395 do CPP, porquanto deve conter os requisitos do artigo 41 do CPP e não incidir em nenhuma das
hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. Precedentes: INQ 1990/RO, rel. Min. Cármen Lúcia,
Pleno, DJ de 21/2/2011; Inq 3016/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 16/2/2011; Inq 2677/BA, rel.
Min. Ayres Britto, Pleno, DJ de 21/10/2010; Inq 2646/RN, rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ de 6/5/010.
2.  O dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, não se faz
presente quando o acusado da prática do crime do art.  89 da Lei  nº 8.666/93 (“Dispensar ou
inexigir  licitação  fora  das  hipóteses  previstas  em  lei,  ou  deixar  de  observar  as  formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”) atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica
no sentido da inexigibilidade da licitação. 3. In casu, narra a denúncia que o investigado, na qualidade
de  Diretor  da  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer,  teria  solicitado,  mediante  ofício  ao
Departamento  de  Controle  e  Licitações,  a  contratação  de  bandas  musicais  ante  a  necessidade  de
apresentação de grande quantidade de bandas e grupos de shows musicais na época carnavalesca, sendo
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certo  que  no  Diário  Oficial  foi  publicada  a  ratificação  das  conclusões  da  Procuradoria  Jurídica,
assentando a inexigibilidade de licitação, o que evidencia a ausência do elemento subjetivo do tipo no
caso  sub  judice,  tanto  mais  porque,  na  área  musical,  as  obrigações  são  sempre  contraídas  intuitu
personae, em razão das qualidades pessoais do artista, que é exatamente o que fundamenta os casos de
inexigibilidade na Lei de Licitações – Lei nº 8.666/93. 4. Denúncia rejeitada por falta de justa causa –
art.  395,  III,  do  Código  de  Processo  Penal.  (STF  -  Inq  2482,  Relator(a):  Min.  AYRES  BRITTO,
Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  LUIZ  FUX,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  15/09/2011,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 16-02-2012 PUBLIC 17-02-2012)

EMENTA  Ação  Penal.  Ex-prefeito  municipal.  Atualmente,  deputado  federal.  Dispensa  ou
inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei (Art. 89, da Lei nº 8.666/93). Ausência do
elemento subjetivo do tipo. Pedido julgado improcedente, com a absolvição do réu com fundamento no
art. 386, V, do Código de Processo Penal. 1. Consoante posicionamento jurisprudencial dessa Colenda
Corte Constitucional, a competência penal originária do STF por prerrogativa de função advinda da
investidura de sujeito ativo de um delito, no curso do processo, em uma das funções descritas no art.
102,  I,  alíneas  “b”  e  “c”,  da  CF/88  não  acarreta  a  nulidade  da  denúncia  oferecida,  nem dos  atos
processuais praticados anteriormente perante a justiça competente à época dos fatos. Precedentes. 2. Não
restou  demonstrada  a  vontade  livre  e  conscientemente  dirigida  a  superar  a  necessidade  de
realização da licitação. Pressupõe o tipo, além do necessário dolo simples (vontade consciente e
livre de contratar independentemente da realização de prévio procedimento licitatório), a intenção
de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação . 3. O
simples  fato  de  aparecer  o  denunciado,  nominalmente,  como  responsável  pelo  convênio,  sem
demonstração de sua ciência de que serviços outros complementares tenham sido contratados sem a
devida observância do procedimento licitatório adequado, não conduz automaticamente à tipificação do
ilícito que lhe é imputado, hipótese em que se estaria adentrando no campo da responsabilidade objetiva.
4. Ação penal julgada improcedente. (STF - AP 527, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 16/12/2010, DJe-063 DIVULG 01-04-2011 PUBLIC 04-04-2011 EMENT VOL-02495-01
PP-00087 RT v. 100, n. 910, 2011, p. 331-347) 

APELAÇÃO.  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  FORA  DAS
HIPÓTESES LEGAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93CUJA PENA MÁXIMA
ABSTRATA É DE 5 (CINCO) ANOS DE DETENÇÃO. FATOS REMONTAM AO ANO DE 2004.
SINDICADA A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NA FORMA DO ART. 109,  III,  CP,  O
LAPSO FULMINANTE OCORRE EM 12 (DOZE) ANOS. NO ENTANTO, RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA AOS  04.11.2010.  SEM  A EVIDÊNCIA DE  MAIS  CAUSAS  INTERRUPTIVAS.
APESAR DA ACUSAÇÃO TER COLACIONADO AOS AUTOS A CÓPIA DO PROCESSO DE
TOMADA DE  CONTAS  PERANTE  O  TRIBUNAL ESPECIALIZADO,  BEM  COMO  TER
PRODUZIDO PROVA TESTEMUNHAL, NÃO SE ESMEROU EM COMPROVAR O DOLO
ESPECÍFICO  E  O  EFETIVO  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  FALTANTES  TAIS
CIRCUNSTÂNCIAS  TÍPICAS  ELIDIDO  O  CRIME.  PARECER  MINISTERIAL
DESFAVORÁVEL. DESPROVIMENTO. 1. Sindicada a inocorrência da prescrição: Realmente, a esta
altura,  mister a sindicância para conferir  a incidência fulminante ou não de prescrição da pretensão
punitiva estatal a vista de que os fatos denunciados remontam ao ano de 2004. 2. É que o crime de
dispensa de licitação é de consumação instantânea, que ocorre no momento em que é praticado o ato
administrativo que libera a  realização do certame,  fora das  hipóteses  previstas  em Lei.  3.  Portanto,
verifica-se  que,  entre  a  data  do  fato,  2004,  até  o  recebimento  da  denúncia,  em  04.11.2010,  não

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=LEI%208666&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI8666
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=LEI%208666,%20art.%2089&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI8666art89


transcorreu o prazo prescricional máximo de 12 (doze) anos, para o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. 4. Em mais evidências de mais
causas interruptivas da prescrição. Sendo assim, não detectada a ocorrência. Incontáveis precedentes do
colendo STJ. 5. Imprescindibilidade de dolo específico e prova do efetivo prejuízo ao erário: Sobressai
inconteste o esforço ministerial em carrear aos autos elementos probatórios suficientes para embasar a
acusação. 6. Sendo assim, foi acostado aos autos cópia integral do processo administrativo de tomada de
contas relativamente aos fatos apontados na denúncia, conforme se vê às f. 11/63. Em acréscimo, foi
produzida prova testemunha, inclusive, em mídia digital. 7. No entanto, é imprescindível a demonstração
de  prejuízo  ao  erário  e  da  finalidade  específica  de  favorecimento  indevido.  8.  Na vazante,  não  se
esmerou o ínclito parquet em demonstra  as  evidências  probatórias  acerca de tais  nuances,  9.  É que
somente através da união de todos os requisitos necessários e das respectivas provas à verificação do
crime poder-se-ia concluir a sua existência. 10. É que somente os documentos acostados e depoimentos
colhidos não são suficientes e eficazes para a consumação do crime e a procedência da denúncia, de vez
que faltantes outros elementos típicos vertidos na prova do efetivo prejuízo ao erário e o dolo específico
do autor. 11. Apenas provas robustas, efusivas e conclusivas alcançam a marca da condenação segura,
sob pena de responsabilidade penal objetiva, de aplicação excepcionalíssima na seara criminal, aliás,
restrita às previsões legais, o que não é o caso dos autos, 12. Nesta perspectiva, a jurisprudência do STJ
acompanha o entendimento do tribunal pleno do Supremo Tribunal Federal (INQ. N. 2.482/MG, julgado
em 15/9/2011),  no  sentido  de  que  a  consumação  do  crime  do art.  89 da Lei  n.  8.666/1993 exige  a
demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção de causar dano ao erário e a efetiva ocorrência de
prejuízo aos cofres públicos, malgrado ausência de disposições legais acerca dessa elementar (AGRG no
aresp  324.066/MG,  Rel.  Ministro  Sebastião  reis  Júnior,  sexta  turma,  julgado  em  12/02/2015,  dje
27/02/2015; AGRG no AGRG no RESP n. 1.374.278/SP, ministro moura Ribeiro,  quinta turma, dje
24/3/2014; AGRG no RESP 1259109/DF, Rel. Ministro nefi Cordeiro, sexta turma, dje 19/10/2015; HC
321.224/PR,  Rel.  Ministro  leopoldo de  arruda  raposo (desembargador  convocado do TJ/PE),  quinta
turma, dje 25/06/2015; HC 305.899/RJ, Rel. Ministro nefi  Cordeiro,  Rel. P/ acórdão ministra Maria
thereza de Assis moura, sexta turma, dje 15/04/2015). 13. Paradigmas do STF e do STJ. 14. Parecer
ministerial desfavorável ao recurso. 15. Desprovimento do apelo à mingua de prova do dolo específico e
do  efetivo  prejuízo  ao  erário,  circunstância  que  não  comportam presunção. (TJCE;  APL 0003614-
97.2010.8.06.0170;  Terceira  Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Francisco  Darival  Beserra Primo; DJCE
05/09/2016; Pág. 42) 

JULGADOS DO TJCE

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  E  AMEAÇA.  AUTORIA DELITIVA COMPROVADA.
DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DAS VÍTIMAS. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E
CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. DOSIMETRIA REALIZADA NA FORMA
LEGAL.  ELEMENTOS  CONCRETOS  DO  PROCESSO.  REGIME  INICIAL  MANTIDO.
RECURSO  IMPROVIDO. 1.  A  materialidade  e  a  autoria  dos  crimes  restaram  sobejamente
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comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. Os relatos firmes e
coesos  das  vítimas,  corroborados  pelos  depoimentos  das  testemunhas,  mostram-se  hábeis  para
comprovar a tese acusatória. 2. As declarações prestadas pelas vítimas são de grande importância como
elemento probatório para fundamentar a decisão condenatória, mesmo ante a alegação de negativa de
autoria.  A respeito  da  validade  jurídica  do  depoimento  das  vítimas,  oportuno  rememorar  recentes
julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de condenação por
crimes sexuais quando lastreada em depoimentos de vítima e testemunhas coerentes e harmônicos com
os demais insumos de prova contidos nos autos. Precedentes. 3. Inacolhida a alegação de negativa de
autoria. 4. A sentença recorrida encontra-se em consonância com as disposições pertinentes do Código
Penal,  fixadas  as  penas  em  atendimento  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta  social,  à
personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às  circunstâncias  e  consequências  do  crime,  consideradas  as
circunstâncias atenuantes e agravantes, bem assim as causas de diminuição e de aumento da pena, na
forma prescrita pelo art. 68,     caput  , do CPB, com base em elementos concretos do processo. 5. Recurso a
que  se  nega  provimento. (TJCE;  APL 0005669-55.2014.8.06.0178;  Terceira  Câmara Criminal;  Rel.
Des. Antônio Padua Silva; DJCE 06/09/2016; Pág. 75) 

HOMICÍDIO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE
FOGO.  DECISÃO  CONTRÁRIA  PROVA  DOS  AUTOS  EM  RAZÃO  DE  ERRO  NA
FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO E NOVO JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DO JURI. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-
se de Recurso de Apelação interposto em face da decisão do Conselho de Sentença que, por maioria dos
votos, reconheceu que a conduta do réu não encerrou crime doloso contra a vida, mas sim crime de
disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003. 2. Sustenta o Ministério Público a
ocorrência de julgamento contrário a prova dos autos em razão de erro na formulação dos quesitos. 3. Ao
responderem positivamente  o  quesito  sobre  homicídio  tentado  os  jurados  acabaram por  reconhecer
o animus necandi, razão pela qual não poderia mais ser questionado a respeito de se tratar o fato de
simples  disparo  em  via  pública.  4.  Apelação  conhecida  e  provida. (TJCE;  APL  0000527-
69.2009.8.06.0041;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Raimundo  Nonato  Silva  Santos;  DJCE
06/09/2016; Pág. 76) 

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS
OBJETIVOS  PRESENTES.  TEORIA  OBJETIVO-SUBJETIVA.  NECESSÁRIA
CARACTERIZAÇÃO  DA  UNIDADE  DE  DESÍGNIOS.  NÃO  CONFIGURADA.  CRIME
CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O cerne da controvérsia do
recurso  apelatório  está  restrito  à  caracterização  ou  não  da  ficção  jurídica  do  crime  continuado.  2.
Presentes os requisitos objetivos para a caracterização do crime continuado, conforme consta no art. 71
do Código Penal Brasileiro, quais sejam: Crimes da mesma espécie (roubo), condições de tempo e de
espaço parecidas (intervalo de sessenta minutos entre as condutas e proximidade geográfica), modus
operandi similar, dentre outras circunstâncias semelhantes. 3. Contudo, a doutrina e a jurisprudência
majoritariamente  adotam a  teoria  objetivo-subjetiva,  de  modo  que,  para  a  caracterização  do  crime
continuado, faz-se necessária a comprovação da unidade de desígnios, além dos requisitos objetivos. 4.
Não se vislumbra a existência deste elo entre as condutas praticadas,  capaz de caracterizar a ficção
jurídica do crime continuado. O segundo roubo praticado não se deu como consequência do primeiro,
mas  o acusado agiu  com desígnio  autônomo em relação a  esta  prática  delituosa,  razão pela  qual  é
inviável  a  caracterização da continuidade  delitiva.  5.  Apelação conhecida  e  improvida. (TJCE; APL
0733078-11.2014.8.06.0001;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Raimundo  Nonato  Silva  Santos;
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DJCE 05/09/2016; Pág. 47) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO  TENTADO.  ROMPIMENTO  DE
OBSTÁCULO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  CRIME  IMPOSSÍVEL.  INOCORRÊNCIA.
ANIMUS  FURANDI.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  163,  CAPUT,  CPB.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia que
ora se examina se situa no inconformismo do apelante contra a sentença singular, a qual decidiu por
condenar o mesmo incurso nas penas previstas no art. 155, § 4º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do
Código PenalBrasileiro, com fixação da pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade. 2. Não há que se
falar em aplicação do art. 17 do Código Penal, pois embora o acusado não tenha, em tese, logrado êxito
na obtenção de lucro, o animus furandi só foi frustrado pela atuação dos policiais que faziam a patrulha
naquela região, por circunstâncias alheias a vontade do acusado. 3. Relativamente ao pleito de aplicação
do princípio da insignificância, é preciso atentar para o fato de que tal princípio só é aplicável à delitos
de baixa reprovabilidade social, bem como de dano mínimo ao patrimônio do ofendido, o que não se
configura na espécie. 4. A materialidade e autoria do crime foram amplamente evidenciadas pela prova
testemunhal colhida nos autos e a confissão do próprio acusado, o qual só não logrou subtrair objetos do
interior do automóvel porque foi surpreendido pela força policial. Assim, o pleito de desclassificação
para crime de dano não deve prosperar, já que o dano patrimonial produzido no veículo da vítima, qual
seja, o rompimento de um dos vidros dianteiros, apenas constituiu meio para a efetivação da conduta do
crime  de  furto,  embora  em  sua  forma  tentada.  5.  Recurso  conhecido  e  desprovido. (TJCE;  APL
0035187-05.2015.8.06.0001;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Antônio  Padua  Silva;  DJCE
05/09/2016; Pág. 45) 

APELAÇÃO CRIMINAL.  CORRUPÇÃO DE MENOR.  CRIME FORMAL. INTELIGÊNCIA
DO ART. 244-B DO ECA. SÚMULA Nº 500 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
DE  ROUBO.  DESCABIMENTO.  MERA  INVERSÃO  DA  POSSE  DO  BEM  PARA
CARACTERIZAR A CONSUMAÇÃO DO DELITO. MENOR PARTICIPAÇÃO NO CRIME.
NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ALÉM DO
MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime capitulado
no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 tem natureza formal, isto é, prescinde da demonstração de efetiva e
posterior corrupção do menor.  Isto porque, o dano ao bem tutelado (incolumidade moral do jovem)
decorre da prática, em si, do crime cometido pelo imputável em consórcio com o menor. Súmula nº 500
do  STJ.  2.  Sobre  a  configuração  do  crime  de  roubo,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  RESP
1499050/RJ, processado no regime dos Recursos Repetitivos e julgado em 14 de outubro de 2015, fixou
a tese de que "a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível  a  posse  mansa  e  pacífica  ou  desvigiada".  No  mesmo  acórdão,  ressaltou-se  que  "a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se
consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou
grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima". 3. Partindo do réu a autoria intelectual do crime, o fornecimento
de veículo e arma de fogo, e o arrebatamento em si do produto do crime, a sua contribuição para a
consecução do delito não apenas foi direta como também decisiva, sem a qual o crime nunca poderia ter
se concretizado, razão pela qual não se aplica o quanto previsto no art. 29, § 1º do CPB. 4. Consoante

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=CP,%20art.%2029&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart29
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=ECA,%20art.%20244&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_ECAart244
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=ECA,%20art.%20244&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_ECAart244
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.%2017&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart17
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.%2014&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart14
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.%2014&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart14


se  extrai  da  sentença,  as  atenuantes  previstas  no  art.  65,  incisos  I  e  III,  alínea  ‘d’,  do CPB foram
devidamente  apreciadas  e  reconhecidas  pela  magistrada,  todavia,  pelo  fato  de  ter  sido  aplicada  na
primeira fase da dosimetria a pena mínima a todos os crimes, estas circunstâncias não repercutiram em
diminuição da pena-base, a teor do que dispõe a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; APL 0021923-18.2015.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal;
Rel. Des. Antônio Padua Silva; DJCE 05/09/2016; Pág. 43) 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.  RECURSO CRIME EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISUM CORRETO.
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  RECURSO  CONHECIDO.  PROVIMENTO
NEGADO. 1. Recurso Crime em Sentido Estrito, interposto em favor dos recorrentes, irresignados com
a decisão que os pronunciou, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca
de Sobral, como incursos nas sanções do artigo 121,     caput  , do Código Penal Brasileiro. 2. Segundo a
defesa, não consta dos autos notícia de apreensão da arma utilizada para a prática delituosa, razão pela
qual  não  restou  comprovada  a  alegada  tentativa  de  homicídio.  3.  É  sabido que,  para  a  decisão  de
pronúncia, bastante se faz a presença de indícios de que os réus sejam os autores ou tenham participado,
eficientemente, do resultado, desde que comprovada a materialidade do delito. 4. In casu, no texto da
decisão  vergastada,  a  materialidade  e  os  indícios  de  autoria  e  participação dos  acusados  na prática
delituosa foi consignada pelo juízo singular, à inteligência do artigo 413, do CPP. 5. Absolutamente
correto o decisum de pronúncia,  pois, consentâneo com as provas colhidas no curso da instrução. 6.
Recurso conhecido. 7. Provimento negado. (TJCE; RSE 0003364-78.2007.8.06.0167; Terceira Câmara
Criminal; Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo; DJCE 05/09/2016; Pág. 39) 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  CONFISSÃO  MEDIANTE  COAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
INDÍCIOS. MERAS ALEGAÇÕES. DESCABIMENTO. DESQUALIFICAÇÃO PARA CRIME
DE  FURTO  OU  ROUBO  SIMPLES.  COMPROVAÇÃO  DE  USO  DE  ARMA DE  FOGO  E
CONCURSO  DE  AGENTES.  MANUTENÇÃO  DA  IMPUTAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME
CUJA  REPROVABILIDADE  É  ÍNSITA  AO  PRÓPRIO  TIPO.  AFASTAMENTO.
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA  QUE  NÃO  PROVOCA  O  CRIME.  CIRCUNSTÂNCIA
NEUTRA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Não se  sustenta  a  mera  alegação  de  coação/ameaça  policial  na  confissão  feita  pelo  réu,  mormente
quando todos os  elementos  de prova produzidos  na fase de inquérito  e  na instrução processual  são
harmônicos no sentido de confirmar a autoria e materialidade do delito. 2. Sendo coincidentes os relatos
das testemunhas, da vítima e do próprio acusado, é certo que o crime de subtração de coisa alheia móvel
foi praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça, com a utilização de arma de fogo e em
concurso de agentes, enquadrando-se com exatidão no tipo previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código
Penal. Com efeito, não merece guarida o pedido de desqualificação para o crime de furto, tampouco o
afastamento das qualificadoras para que pudesse ser enquadrado como roubo simples (art. 157,     caput  ,
do Código Penal). 3. O Juízo a quo considerou a reprovabilidade da conduta e a intranquilidade social
dela decorrente como fatores que impõe uma valoração negativa da culpabilidade do réu. Entretanto, tais
argumentos são demasiadamente abstratos  para qualificar  tal  circunstância  em desfavor  do acusado,
mormente pelo fato de que estas situações são ínsitas ao próprio tipo penal, e, no caso em tela, não
extrapolaram o que normalmente se espera do delito, sendo, pois, fatores que já compõem o contexto
que levou o legislador a punir o ato e a cominar a sua respectiva pena. 4. Ora, a subtração de coisa alheia
mediante violência ou grave ameaça é justamente a conduta que constitui o núcleo do próprio tipo, e o
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emprego de arma de fogo em concurso com agentes compõe a qualificadora pela qual se majora a pena
do crime de roubo, de forma que estes aspectos não podem ser considerados para considerar negativa a
circunstância judicial dos motivos do crime, sob pena de se punir duplamente pelo mesmo fato. 5. O
juízo de primeiro grau considerou que pelo fato da vítima não ter contribuído para a  realização da
conduta delituosa, deveria tal circunstância ser entendida como em prejuízo do réu. Contudo, é sabido
que a circunstância judicial do comportamento da vítima apenas pode ser utilizada para amenizar a pena
do  réu,  quando  da  existência  de  alguma  conduta  da  vítima  que  tenha  contribuído  para  o  evento
criminoso.  6.  Recurso  parcialmente  provido. (TJCE;  APL  0000738-60.2009.8.06.0153;  Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Padua Silva; DJCE 05/09/2016; Pág. 38) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA  (ART.  180,  §  1º,  CÓDIGO
PENAL). ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO.
PERIGO  DE  DANO.  CRIME  DE  TRÂNSITO.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA REJEITADA.  IMPOSSIBILIDADE DE  ACESSO À  PROVA AUDIOVISUAL.  NÃO
OCORRÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO
DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de
defesa não acolhida, uma vez que o nobre causídico participou ativamente de toda instrução ordinária,
por meio de todos os aparatos, estando amplamente ciente de todo o conteúdo de testemunhos. É válido
ressaltar que a defesa jamais apontou qualquer constrangimento quando ao encerramento da colheita
probatória,  nada  requerendo  antes  da  abertura  dos  debates  orais.  2.  Autoria  e  materialidade
comprovadas. Conjunto probatório que revela a existência de prova plena, segura e coerente, produzida
tanto na fase investigativa como na processual, conducente à prolação de uma decisão condenatória.
Produto apreendido comprovadamente produto de crime anterior. Circunstâncias do caso concreto que
forneciam elementos suficientes para que o acusado, dono da referida oficina, pudesse presumir que o
referido veículo era produto de crime. Elemento subjetivo do delito demonstrado. Réu que não logrou
êxito em justificar a detenção ou a posse legítima do bem. Ônus da prova que lhe competia. Condenação
mantida. 3. O agente que, sem possuir habilitação, dirige um automóvel e colide contra outro veículo,
incorre nas sanções do tipo previsto no art.  309 do CTB,  cuja  configuração está a exigir  apenas  a
comprovação  de  que  a  conduta  se  revele  potencialmente  capaz  de  atingir  qualquer  pessoa  ou  bem
juridicamente apreciável. 4. As provas coligidas aos autos, mormente o laudo pericial e depoimento do
policial  que atendeu a ocorrência,  constituem elementos suficientes  e  idôneos a alicerçar  o Decreto
condenatório, vez que a absolvição pretendida somente seria possível caso comprovada, por meio da
apresentação da CNH, a regular habilitação do motorista envolvido, o que não ocorre no caso vertente.
5.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO. (TJCE;  APL  0041473-44.2012.8.06.0117;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos; DJCE 02/09/2016; Pág. 48) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO. ARTIGO  14 DA LEI  Nº  10.826/2003.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA.  PENA  INTERMEDIARIA.  ATENUANTE.  ERRO  NO  CALCULO.
NECESSÁRIA  REDUÇÃO.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  RECURSO  PROVIDO. 1.  O
recorrente finca-se na alegação de erro no cálculo da pena a ele fixada. 2. A pena-base foi fixada em dois
anos e quatro meses de reclusão, por terem sido consideradas negativas as circunstâncias do crime. Ao
calcular  a  pena  intermediária,  o  juiz  sentenciante,  apesar  de  reconhecer  a  atenuante  da  confissão
espontânea, atenuou a pena em três meses apenas. 3. Consoante jurisprudência majoritária do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no reconhecimento das atenuantes, considera-se a
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aplicação do coeficiente imaginário de 1/6 para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida.
Esta fração imaginária deverá recair sobre a pena base fixada ou o intervalo entre a pena mínima e
máxima. Valerá o que der resultado maior. 4. No caso em apreço, o resultado maior da atenuante é obtida
pela aplicação de 1/6 sobre a pena-base fixada pelo juiz, de dois anos e quatro meses, totalizando assim
quatro meses e vinte dias. 5. Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda
final deverá ser reduzida para dois anos de reclusão, mínimo legal, ante a ausência de circunstância
agravante ou causas de aumento e diminuição. 6. Considerando o quantum da pena redimensionada e o
lapso temporal decorrido entre a data da denúncia (05/02/2006) e a publicação da sentença (17/04/2013),
verifica-se que transcorreu prazo superior aos quatro anos determinados pelo art. 109, V, do Código
Penal, ensejando a prescrição na sua modalidade retroativa, nos moldes do art.  110, §1º, da mesma
norma, devendo, em consequência, ser declarada extinta a punibilidade estatal, na forma do art. 107, IV,
também do Código Penal.  7.  Recurso provido e  reconhecida a  prescrição retroativa,  para declarar
extinta a punibilidade. (TJCE; APL 0000796-95.2006.8.06.0047; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª
Maria Edna Martins; DJCE 02/09/2016; Pág. 40).
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