
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 12 de setembro de 2017 – Nº 014

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 014/2017, com notícias locais e nacionais que reputamos
de relevância para a atuação criminal e conhecimento do Ministério Público.
Aos que desejarem apresentar sugestões de temas ou material para publicação, basta
enviá-las para o e-mail institucional do CAOCRIM (caocrim@mpce.mp.br) ou via grupo
do CAOCRIM no Telegram. 
Aproveitamos  a  ocasião  para  prestar  agradecimentos  ao  Dr.  Ythalo  Loureiro  pelas
contribuições jurisprudenciais!
Boa leitura! 

EQUIPE CAOCRIM.

EVENTOS /
       CHAMADA DE ARTIGOS

I Workshop de técnicas especiais de investigação para o enfrentamento da
corrupção: experiências da Força-Tarefa Lava Jato

O Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR), o Ministério Público do Estado do Paraná,
Ministério Público de Pernambuco e a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná
convidam para o I Workshop Experiências da Força-Tarefa Lava Jato: técnicas especiais de investigação
para o enfrentamento da corrupção, a ser realizado nos dias  19,  20 e 21 de setembro de 2017, em
Curitiba. 

O objetivo do workshop é compartilhar as experiências acumuladas na força-tarefa Lava Jato
sobre técnicas de investigação no combate à corrupção. Público Alvo Exclusivo para procuradores e
promotores de Justiça do Ministério Público brasileiro,  que atuam na área da defesa do Patrimônio
Público e de combate à corrupção. 

Local No auditório Ary Florêncio Guimarães, no térreo do edifício-sede do MPPR.
Pré  Inscrição através  do  link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFwaSStm61fDC5y5pFU1deW7Ow7aV5VDiOLlaKsJct7
PUEOA/viewform 
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NOTÍCIAS

STF publica  acórdão  sobre  dever  do  Estado  de  indenizar  preso  em
situação degradante - https://goo.gl/gR2GqW 

Comissão  de  Segurança  do  TJCE  avalia  funcionamento  da  Vara  de
Audiências de Custódia - https://goo.gl/FHPKP3 

Prazos  para  Ministério  Público  e  Defensoria  contam  a  partir  do
recebimento dos autos - https://goo.gl/ikfVX4 
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Regra que permite ao MP ignorar ação penal gera controvérsias - https://goo.gl/uDtS3H 

Militares são tema da 88ª edição de Jurisprudência em Teses - https://goo.gl/ngQeVF 

Mesmo  sem  vontade  da  vítima,  juiz  deve  receber  denúncia  por  violência  doméstica  -
https://goo.gl/zQESpe 

O perfil da mulher vítima de violência doméstica - https://goo.gl/qV1M1N 

PM assume escolta em audiências de custódia no interior de São Paulo - https://goo.gl/UgiHxb 

DIRETO DO STF

HABEAS  CORPUS.  MAUS  ANTECEDENTES  E  REINCIDÊNCIA.  INSTITUTOS
DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO
CONFIGURE REINCIDÊNCIA.  TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO
PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. A
legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao
afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a
fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. STF. DJe nº 200/2017 Divulgação: segunda-
feira, 04 de setembro de 2017 Publicação: terça-feira, 05 de setembro de 2017 89 2. Não se pretende
induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados
pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá
avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração
de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal
em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 4. Habeas
corpus denegado. (STF; HC 135.400; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE
05/09/2017)

DIREITO  PENAL.  AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
CRIME  DE  INJÚRIA  RACIAL.  IMPRESCRITIBILIDADE.  MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL  AMPLAMENTE  ANALISADA  NA  ORIGEM.  NEGATIVA
MONOCRÁTICA DE  SEGUIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO.  DESPROVIMENTO
DO  AGRAVO. 1.  Como  afirmado  na  decisão  monocrática  ora  atacada,  os  fatos  foram  detida  e
profundamente apreciados nas instâncias ordinárias. de modo que não se pode rediscutir a matéria sem
revolver os fatos para que se chegue à conclusão diversa da encontrada pelo superior tribunal de justiça.
de  se  salientar  que  não  se  trata  de  manter  a  decisão,  com  exame  da  questão  de  fundo,  mas  da
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impossibilidade de proceder à revisão nesta via recursal. 2.por outro lado, como também explicitado na
decisão, a questão relativa à imprescritibilidade é insuscetível de reapreciação por se tratar de matéria
infraconstitucional,  objeto  de  profunda  análise  pelo  superior  tribunal  de  justiça,  órgão
constitucionalmente  vocacionado  para  o  exame  da  matéria.  3.recurso  de  agravo  em  recurso
extraordinário que se mostra inadmissível, na medida em que, para se chegar à conclusão diversa do
acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável
em recurso extraordinário. precedentes: are 1.003.873, rel.  min. gilmar mendes; are 717.165 agr, rel.
min. dias toffoli; ai 768.779, rel. min. cezar peluso; ai 792.585, rel. min. ayres britto. 4. agravo a que se
nega  provimento.  (STF;  Ag-RE-AgR  983.531;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Roberto  Barroso;  DJE
01/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO  REGIMENTAL.  CRIME  DE  ROUBO  MAJORADO.  ARTIGO  157,  §  2º,  II,  DO
CÓDIGO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL.  INADMISSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAR HABEAS  CORPUS.  CF,  ART.  102,  I,  D  E  I.  ROL TAXATIVO.
POSSIBILIDADE.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  SUPERVENIENTE  À  CONDENAÇÃO  EM
SEGUNDA  INSTÂNCIA  E  ANTES  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DO  PROCESSO.
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA  PRESUNÇÃO  DE
INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE.  APLICABILIDADE  DO  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  EM  SEDE  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  TEMA  925.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.  1.  Os  embargos  de  declaração opostos  objetivando a reforma da
decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso
cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: ARE 704.011-ED, Primeira Turma, de
que  fui  Relator,  DJe  17/10/2013;  ARE  684.535-ED,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  DJe
4/9/2013; ARE 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE 732.028-
ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber,  DJe 6/6/2013; RMS 28.194-ED, Segunda Turma, Rel.  Min. Celso de Mello,  DJe
25/2/2013). 2. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, 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, consoante julgamento do
ARE 964.246, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 925). 3. In casu, o recorrente Alex Joaquim
da Silva foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 13 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.
Por sua vez, o recorrente Eder Benedito de Almeida foi condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias
de reclusão, bem como ao pagamento de 14 dias-multa, regime inicial fechado, em razão da prática do
mesmo delito. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas
corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República,
sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
5.  O conhecimento  desta  impetração sem que a  instância  precedente  tenha  examinado o mérito  do
habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação
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das  regras  constitucionais  definidoras  da  competência  dos  Tribunais  Superiores.  6.  A  execução
provisória  da pena coaduna com o princípio  da vedação da  reformatio in  pejus,  quando mantida a
condenação  do  paciente  pela  Corte  local,  porquanto  a  constrição  da  liberdade,  neste  momento
processual, fundamenta-se na ausência de efeito suspensivo dos recursos extraordinário e especial, no
restrito  espectro  de  cognoscibilidade  desses  mecanismos  de  impugnação,  bem  como  na  atividade
judicante desempenhada pelas instâncias ordinárias. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-ED 144.709; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux;
DJE 01/09/2017) 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA JÁ
REALIZADA. INDEFERIMENTO. AUSENTE NEXO LÓGICO COM O OBJETO DA AÇÃO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prova, à luz do princípio da necessidade,
reclama utilidade para a reconstrução histórica dos fatos objeto de julgamento. É que a decisão assenta-
se em um silogismo: o fato histórico, reconstruído através da prova, que é a premissa menor; a norma
penal incriminadora, que é a premissa maior; e a conclusão, que será obtida pela valoração se o fato
histórico  se  adéqua ou não  ao  tipo  penal.  2.  O pedido  de  novas  diligências,  deduzido no final  da
instrução  da  ação  penal  (art.  10  da  Lei  nº  8.038/90;  art.  402 do CPP),  deve  estar  fundado na  sua
imprescindibilidade do ponto de vista da verificação ou refutação da certeza do delito,  sob pena de
indeferimento.  3.  (a)  In  casu,  o  Agravante  responde  pela  prática,  em  tese,  de  crime  de  falsidade
ideológica para fins eleitorais, consistente na omissão, em sua prestação de contas relativa ao pleito
eleitoral  de  2010,  de  “informação relevante  que  nele  deveria  constar,  especificamente  o  custeio  de
despesas de campanha no valor de R$ 168.500,00, suportadas pela empresa <title>52</title> STF. DJe
nº 198/2017 Divulgação: sexta-feira, 01 de setembro de 2017 Publicação: segunda-feira, 04 de setembro
de 2017 52 Eucatex/SA”. (b) A defesa solicitou a expedição de ofício ao Partido Progressista, para que
fornecesse a relação contendo o controle de todos os materiais entregues à sua campanha de Deputado
Federal de 2010. O ofício foi expedido, tendo a defesa restado insatisfeita com a resposta e solicitado
expedição de novo ofício. (c) Constata-se, de plano, que a apresentação, pelo Partido Progressista, da
listagem de materiais recebidos na sede, não excluiria, em absoluto, o emprego de outros materiais de
campanha, nela não incluídos. Ademais, qualquer que seja a resposta do Partido Progressista, quanto à
lista dos materiais utilizados na campanha do réu Paulo Maluf, ela em nada auxiliará na formação de um
juízo quanto ao objeto da presente ação penal. ou seja, a omissão, na prestação de contas da campanha
de 2010, de que a empresa Eucatex custeou parte dos gastos de campanha do réu naquele pleito. (d)
Consectariamente, ausente nexo lógico-causal entre a diligência requerida e o objeto da presente ação
penal, o pedido da defesa deve ser indeferido. 4. Agravo regimental desprovido. (STF; AP-AgR 968;
Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 04/09/2017)

PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PACIENTE  CONDENADO  NO  ÂMBITO  DA
“OPERAÇÃO  FURACÃO”.  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA  E  CORRUPÇÃO  ATIVA.
DEVOLUÇÃO DE PASSAPORTE. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 691/STF. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão de
relator que, em habes corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. incidência da Súmula nº
691/stf.  2.hipótese  em que  a  superveniente  alteração  do  quadro  processual  também impossibilita  o
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conhecimento da impetração.  seja  porque a  finalidade da defesa foi  atingida com o deferimento da
liminar; seja porque sobreveio o julgamento definitivo da ação constitucional ajuizada no stj. 3.situação
concreta em que não ficou comprovada teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize
a concessão da ordem de ofício, em especial pela notícia de que se aproxima o julgamento da apelação
perante a segunda instância. 4.habeas corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via
eleita, revogada a liminar. (STF; HC 134.141; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE
06/09/2017)

  
DICA DE 

          LEITURA
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JULGADOS DO

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  (1)  INDULTO.
DECRETO 8.615/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE (NOVO
DELITO)  PRATICADA  FORA  DO  PRAZO  LEGAL.  INTERRUPÇÃO  DO  LAPSO
TEMPORAL.  REQUISITO  OBJETIVO  NÃO  PREENCHIDO.  ILEGALIDADE.
OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO
DE  REQUISITOS  SUBJETIVOS.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  NO  DECRETO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (2)  ORDEM CONCEDIDA. 1.  Hipótese em que há flagrante
constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. Não é possível interromper-se o lapso temporal para a
concessão de indulto de pena, em razão do cometimento de falta grave, ainda que consistente na prática
de  novo  delito.  Precedentes.  Enunciado  sumular  nº  535  deste  STJ.  Fere  o  princípio  da  legalidade
fundamentar  a  vedação  do  indulto  de  pena  em  requisitos  não  previstos  no  Decreto,  visto  que  os
pressupostos para a concessão do benefício são da competência privativa do Presidente da República.
Precedentes. 2. Ordem concedida a fim de determinar que o Juízo das Execuções reexamine o pedido de
indulto  de  penas,  com  fundamento  no  Decreto  nº  8.615/2015,  afastando  os  óbices  anteriormente
apontados (Execução nº 653.601). (STJ; HC 412.330; Proc. 2017/0202339-0; SP; Sexta Turma; Relª
Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 08/09/2017) 

PENAL.  PORTE ILEGAL DE  ARMAS  E  MUNIÇÕES  DE  USO  PERMITIDO.  CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA PARA APURAR LESIVIDADE. DESNECESSIDADE. ORDEM
DENEGADA.  1. O crime de porte ilegal de arma e munição de uso permitido é de perigo abstrato,
sendo, pois, irrelevante e despiciendo fazer perícia no artefato para saber da sua potencialidade lesiva.
Entendimento  assente  nas  duas  turmas  de  direito  penal  no  Superior  Tribunal  de  justiça  2.  Ordem
denegada. (STJ; HC 410.599; Proc. 2017/0190737-6; RS; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis
Moura; DJE 08/09/2017)

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  INDULTO.  DECRETO  Nº  8.615/2015.
TRÁFICO  DE  DROGAS  PRIVILEGIADO.  ART.  33,  §  4º,  DA  LEI  Nº  11.343/2006.
POSSIBILIDADE.  ART.  9º,  II,  DO  DECRETO.  AUSÊNCIA  DE  MENÇÃO  EXPRESSA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONDENADOS PELA PRÁTICA
DE  CRIMES  HEDIONDOS  OU  A  ELES  EQUIPARADOS.  CANCELAMENTO  DO
ENUNCIADO Nº 512 DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Decreto em análise não veda
as benesses nele previstas às pessoas condenadas pela prática de tráfico privilegiado. 2. Esta corte, no
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julgamento da petição nº 11.796/df, ocorrido em 23.11.2016, seguindo a orientação do Supremo Tribunal
Federal, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (artigo 33, §
4º, da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado
por ocasião do julgamento do RESP nº 1.329.088/rs e, consequentemente, cancelando o enunciado nº
512 da Súmula deste Superior Tribunal de justiça. Diante dessa nova orientação pretoriana, não subsiste
o óbice à concessão do indulto e  ou comutação aos condenados por tráfico privilegiado.  3.  Ordem
concedida para restabelecer a decisão que concedeu ao paciente o indulto pleno, com fulcro no Decreto
nº 8.615/2015. (STJ; HC 408.805; Proc. 2017/0176468-7; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza
Assis Moura; DJE 08/09/2017) 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.  ROUBO TENTADO. CONDENAÇÃO.  RECURSO
DO  PARQUET.  PLEITO  RELATIVO  APENAS  AO  REGIME  INICIAL.  APELAÇÃO.
AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
RESTRITO AOS TEMAS SUSCITADOS PELO RECORRENTE. REFORMATIO IN PEJUS.
REGIME  INICIAL  FECHADO.  ADEQUAÇÃO.  PENA  INFERIOR  A  4  ANOS.
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.  REINCIDÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
ILEGALIDADE.  ORDEM CONCEDIDA EM  PARTE. 1.  Há  incidência  de  reformatio  in  pejus
quando a pena do réu é agravada, em sede de recurso de apelação, sem que o Ministério Público tenha
instado o Tribunal de origem para tanto, eis que o efeito devolutivo do recurso, na perspectiva de piorar
a  situação do réu,  implica  a  análise  apenas  dos  temas  suscitados.  2.  In  casu,  o  Ministério  Público
quedou-se quanto à dosimetria da pena, insurgindo-se por meio do recurso de apelação tão somente no
que se refere ao regime inicial, razão pela qual se constata a ocorrência do inadimissível instituto do
reformatio in pejus, diante do agravamento da reprimenda. 3. Nos termos do artigo 33 do Código Penal,
fixada  a  pena  em  patamar  inferior  a  4  (quatro)  anos,  a  estipulação  do  regime  inicial  fechado  é
apropriada,  quando  existe  circunstância  judicial  desfavorável  e  o  paciente  é  reincidente.  4.  Ordem
parcialmente concedida, para restabelecer o quantum de pena fixado na sentença condenatória, qual seja,
1 (um) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais
termos da condenação. (STJ; HC 408.484; Proc. 2017/0173221-2; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria
Thereza Assis Moura; DJE 08/09/2017)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.
EXECUÇÃO  PENAL.  CONDENAÇÃO  EM  REGIME  SEMIABERTO.  INEXISTÊNCIA DE
COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL. COMPATIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. CUMPRIMENTO EM PRÉDIO ANEXO SEPARADO. GOZO DOS BENEFÍCIOS
INERENTES AO REGIME INTERMEDIÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA COLOCAÇÃO NO
REGIME ABERTO OU EM PRISÃO DOMICILIAR. ESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.  ANÁLISE  QUE  DEMANDARIA  A  INCURSÃO  FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE NO MANDAMUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça. STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O

CAOCRIM – Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo da Atividade Policial  e Segurança Pública
Avenida Antônio Sales, 1740 – Dionísio Torres - Fortaleza - Ceará

Telefone: 85 3452-3716 e 3101-7651 - Email: caocrim@mpce.mp.br



Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, determinou que,
diante  da  falta  de  vaga  no  estabelecimento  prisional  compatível  e  havendo  viabilidade,  deve  ser
observada, para evitar a prisão domiciliar, a seguinte ordem de providências: (i) a saída antecipada de
sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado
que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de
penas  restritivas  de  direitos  e/ou  estudo  ao  sentenciado  que  progride  ao  regime  aberto.  Súmula
Vinculante n.  56.  3.  Estando o apenado cumprindo sua pena em prédio anexo separado dos que se
encontram no regime fechado e sendo-lhe garantidos os direitos inerentes ao regime semiaberto, não há
que  se  falar  em excesso  de  execução,  por  estarem atendidos  os  parâmetros  fixados  pelo  Supremo
Tribunal  Federal  no  RE  641.320/RS,  no  qual  foi  possibilitado  ao  Juízo  da  Execução  o  exame  da
adequação  da  Unidade  Prisional  aos  requisitos  dos  regimes  menos  gravosos.  4.  O debate  sobre  as
condições do recolhimento em tela demandaria indevida incursão fático-probatória, incompatível com a
via  estreita  do  writ,  ação  constitucional  de  rito  célere  e  de  cognição  sumária.  Habeas  corpus  não
conhecido. (STJ; HC 395.993; Proc. 2017/0083849-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik;
DJE 08/09/2017)

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  LIVRAMENTO
CONDICIONAL.  EXAME  CRIMINOLÓGICO.  FACULDADE  DO  JUIZ,  MEDIANTE
DECISÃO  DEVIDAMENTE  MOTIVADA.  IMPOSIÇÃO  PELO  TRIBUNAL  SEM
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  OCORRÊNCIA.  ORDEM
CONCEDIDA. 1. De acordo com as alterações trazidas pela Lei nº 10.792/2003, o exame criminológico
deixa de ser requisito obrigatório para o livramento condicional, podendo, todavia, ser determinado de
maneira fundamentada pelo juízo da execução ou pelo tribunal, de acordo com as peculiaridades do
caso. Assim, não sendo requisito para a concessão do benefício, não pode ser imposto em sede de agravo
em execução pelo Tribunal a quo sem fundamentação idônea. Enunciados sumulares 439/STJ e 26/STF.
2. Caso em que se vislumbra o constrangimento ilegal, uma vez que o tribunal de origem não logrou
fundamentar a necessidade da realização do exame criminológico, restringindo-se a destacar a gravidade
do  delito  cometido  pelo  paciente,  bem  como  a  necessidade,  em  tese,  da  realização  de  exame
criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo. 3. Ordem concedida para restabelecer
a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente o livramento condicional. (STJ; HC 408.088; Proc.
2017/0170733-6; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 05/09/2017)

JULGADOS DO TJCE 
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PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CUMULAÇÃO  DAS  QUALIFICADORAS  DE  MOTIVO  TORPE  COM
FEMINICÍDIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso
em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado
pela  surpresa  e  feminicídio  -  art.  121,  IV e  VI,  mas  afastou  a  qualificadora  do  motivo  torpe  pela
ocorrência  de  bis  in  idem  com  a  violência  doméstica  inserida  no  feminicídio.  2.  A inclusão  da
qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, referente ao feminicídio, não
poderá servir apenas como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil, que são de natureza
subjetiva. Tais qualificadoras podem coexistir perfeitamente porque é diversa a natureza de cada uma: A
torpeza continua ligada umbilicalmente à motivação da ação homicida, e o feminicídio ocorrerá toda vez
que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar. 3. A
prova colhida carreia indícios suficientes no sentido de manter a qualificadora do motivo fútil cumulada
com a surpresa e o feminicídio, mesmo porque, na fase de pronúncia só é permitido excluir qualquer
qualificadora quando totalmente divorciada do contexto fático ou sem respaldo algum na prova colhida
nos autos. 4. Recurso conhecido e provido, no sentido de ser acrescentada, na pronúncia, a qualificadora
prevista no art. 121, §2º, II, do CPB, referente ao motivo fútil. (TJCE; RSE 0049749-77.2016.8.06.0035;
Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 31/08/2017; Pág. 97) 

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE DO APENADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE
ÓBITO. LAUDO CADAVÉRICO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
DECISÃO CONCEDIDA COM BASE NOS ARTS. 107, INC. I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.
62, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como
relatado, a insurgência recursal dá-se em face de decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara de
Execução Penal da Comarca de Fortaleza, que extinguiu a pretensão executória da pena em razão da
morte do réu, com base no laudo de exame cadavérico.  2.  O laudo de exame cadavérico,  enquanto
documento  público,  originário  do  Núcleo  de  Tanatologia  Forense,  subscrito  e  firmado  por  perito
devidamente designado, além de demonstrar e comprovar, plena e cabalmente, a morte do apenado, é
documento equiparável à certidão de óbito. 3. Como ficou registrado, o apenado faleceu sob a custódia
do Estado, nas dependências do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II, sendo tal fato comunicado
ao Juízo da Execução da Pena pela Direção da unidade prisional, através de ofício, acompanhado de
ficha  de  qualificação no SISPEN,  na  qual  podem ser  vislumbrados  todos  os  dados  a  ele  relativos,
constando inclusive fotografia.  In  casu,  dadas  as especificidades  alhures  relatadas,  observa-se haver
documentação  hábil  a  comprovar  o  falecimento  do  ora  réu,  estreme  de  dúvidas  quanto  a  sua
identificação, restando ainda observada a formalidade legal atinente ao pronunciamento favorável da
representante do Parquet (fls. 34/36). 4. Agravo conhecido e desprovido. (TJCE; AG-ExPen 2000070-
37.1983.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Padua Silva; DJCE 01/09/2017; Pág.
41)
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HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
NECESSIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  EM  RAZÃO  DA
EXCEPCIONAL  PERICULOSIDADE  DO  PACIENTE.  APLICAÇÃO  INTEGRAL  DO
GARANTISMO JURÍDICO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A Defensoria Pública do
Estado do Ceará impugna o prolongamento da prisão preventiva do ora paciente,  sob a custódia do
Estado desde  22  de  novembro de  2016 sem que a  instrução processual  da  ação penal  originária  -
processo nº 0184239-41.2016.8.06.0001 - tenha sido concluída até a data da impetração deste habeas
corpus. O paciente está sendo processado pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, delito
tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.2. O Juízo a quo recebeu a denúncia em 24 de março de
2017, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de agosto deste mesmo ano. Ato
contínuo, antes mesmo da realização do referido ato processual, o Juízo a quo redesignou a data de sua
realização para o dia 5 de outubro de 2017. Diante do exposto, constata-se que a instrução processual
seria iniciada 11 (onze) meses após o Decreto de prisão preventiva do ora paciente, sem que tal demora
possa ser imputada à sua defesa. Trata-se, portanto, de um prolongamento indevido da custódia cautelar
do ora paciente. 4. Todavia, apesar do reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, deve-
se  considerar  a  periculosidade  excepcional  do  paciente,  pois,  conforme  a  certidão  de  antecedentes
acostada à fl. 18 da ação penal originária (processo nº 0184239-41.2016.8.06.0001), o mesmo já foi
condenado três vezes  por  crimes de tráfico ilícito  de entorpecentes.  Além disso,  estava gozando de
liberdade em função de alvará de soltura expedido em 26 de março de 2015 e, mesmo assim, teria
voltado a delinquir. 5. Neste caso, é válido realizar o sopesamento do direito à liberdade de um indivíduo
e  o  direito  de  toda  a  sociedade,  a  qual  seria  vítima  das  ações  delituosas  praticadas  pelo  paciente,
necessitando de igual maneira ter  seus direitos fundamentais resguardados. Assim, deve-se aplicar o
princípio da proporcionalidade, em sua vertente garantista positiva, que, aliado ao princípio da proibição
da  proteção  deficiente  por  parte  do  Estado-Juiz,  busca  evitar  que  o  Judiciário  adote  medidas
insuficientes na proteção dos direitos fundamentais. Precedentes. 6. Assim, a despeito da constatação do
excesso de prazo na formação da culpa, não se deve revogar a prisão preventiva para que o acusado
responda ao processo em liberdade, visto que a medida mais apropriada, no caso, não seria a soltura do
paciente, mas sim a adoção de providências tendentes a aperfeiçoar o trâmite regular da ação penal, de
modo a atender aos reclamos de razoável duração do processo. 7. Habeas corpus conhecido e denegado.
(TJCE; HC 0625776-18.2017.8.06.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva
Santos; DJCE 01/09/2017; Pág. 50)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO  E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  ROBUSTAMENTE
COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES - DESNECESSÁRIA PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO. MENORIDADE ATESTADA PELA POLÍCIA - POSSIBILIDADE. CONCURSO
FORMAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença em análise condenou o réu
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), e o absolveu da prática do
crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990), impondo-lhe pena de 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa. 2. Quanto à
prática do crime de roubo, a prova é farta e suficiente para a condenação do réu. 3. O réu foi preso em
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flagrante, juntamente com os cinco adolescentes que participaram da ação delituosa, ocasião em que
conduzia  parte  da  Res  furtiva,  e  ainda  foi  reconhecido  por  uma  das  vítimas  como  sendo  um dos
indivíduos que integrava o grupo que agiu no interior do transporte coletivo, subtraindo os objetos dos
passageiros. Assim, o conjunto probatório se revela sólido e apto a afastar qualquer sombra de dúvida a
respeito da autoria delitiva, impondo-se a manutenção da condenação imposta pelo Juízo de primeiro
grau, inclusive no que se refere às causas de aumento de pena do uso de arma e do concurso de agentes.
4.  Quanto  ao  crime de  corrupção de  menores,  previsto  no art.  244-B do Estatuto  da Criança  e  do
Adolescente, a doutrina e a jurisprudência majorantes são no sentido de que se trata de crime de natureza
formal, que se consuma independente do resultado naturalístico. Dessa forma, independe de prova da
efetiva corrupção do inimputável para que ocorra a consumação do delito. 5. A idade do menor, diferente
do que apontado na sentença, pode ser comprovada por outros meios que não a certidão de nascimento,
como no presente caso, em que tal constatação foi feita pelos policiais responsáveis pelo flagrante, que
inclusive  levaram  os  adolescentes  à  delegacia  de  polícia  especializada  (DCA),  onde  foi  feita  a
constatação referente  à  menoridade  e  instaurado o  respectivo  procedimento  para  a  apuração do ato
infracional,  cuja  cópia  foi  acostado  ao  presente  feito.  6.  Quanto  ao  concurso  de  crimes,  há  de  se
reconhecer que o crime de corrupção de menores decorreu da mesma ação exercida para a prática do
crime de roubo majorado. Dessa forma, há de se ajustar a sentença pra reconhecer a ocorrência de
concurso formal entre os crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal. 7. Realizada nova dosimetria
da pena.  8.  Em face do entendimento do Supremo Tribunal Federal,  manifestado no julgamento do
Agravo em Recurso Extraordinário nº 964.246/SP, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema,
deve o Juízo de primeiro grau, diante do teor do presente acórdão, verificar a possibilidade de imediato
cumprimento  da  pena  por  parte  do  recorrente.  Caso  já  tenha  se  iniciado  o  cumprimento  da  pena,
comunique-se ao juízo da execução penal, nos termos da Resolução nº 237/2016 do Conselho Nacional
de Justiça. 9. Recursos conhecidos, dando-se provimento apenas ao que foi ajuizado pelo Ministério
Público do Estado do Ceará, reformando a sentença para condenar o réu também pela prática do crime
descrito no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, e, por consequência, estabelecer a pena total a ser por ele
cumprida em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto,
além  de  23  (vinte  e  três)  dias-multa.  (TJCE;  APL  0777602-93.2014.8.06.0001;  Terceira  Câmara
Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 04/09/2017; Pág. 96)

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  DESACATO,
RESISTÊNCIA,  AMEAÇA,  FALSA IDENTIDADE  EM  CONCURSO  FORMAL,  ALÉM  DO
CRIME  EM  SEPARADO  DE  DESACATO  EM  CONCURSO  MATERIAL.  ALEGATIVA DE
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  O  ÉDITO  CONDENATÓRIO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
FALSA IDENTIDADE - EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  STF.  QUESTIONAMENTO  QUANTO  A
APLICABILIDADE  DO  CONCURSO  FORMAL,  AFIRMANDO  SER  O  CASO  DE
INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CRIMES  EM
CIRCUNSTÂNCIAS / MOMENTOS DISTINTOS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA
PENA  -  DOSIMETRIA.  NÃO  CONSTATAÇÃO  DE  ERRO.  RECURSO  CONHECIDO  E
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DESPROVIDO. 1. Pede o recorrente: I) Absolvição por insuficiência de provas, inclusive quanto a
conduta tipificada no art. 307 (crime de falsa identidade), haja vista o reconhecimento do exercício da
autodefesa; II) Reconhecimento, em toda a situação, do crime único de desacato e não incidência do
concurso formal, mas sim a absorção do crime de ameaça e resistência pelo crime de desacato - princípio
da consunção; e por fim III) O redimensionamento da pena aplicada, considerando que houve aumento
de pena referente a reincidência tanto na 1ª como na 2ª fase da dosimetria - bis in idem. 2. Da absolvição
por insuficiência de provas, inclusive quanto ao crime de falsa identidade, haja vista o reconhecimento
da autodefesa: De logo, tenho pela não acolhimento recursal neste ponto, isto porque tanto as vítimas
como testemunhas, confirmaram com clareza de detalhes a ação delituosa praticada pelo ora recorrente,
tendo ele chamado a Delgada de Polícia de "vagabunda" e proferido palavras de baixo calão contra os
policiais, com o emprego de violência, tentando sacar a arma dos policiais, e os ameaçando-os de morte,
tudo porque os militares,  no exercício de seu mister,  foram intervir  no sentido de fazer cessar uma
contenda que envolvia o recorrente, havendo, no final, já na Delegacia de Polícia, se identificado com o
nome de seu irmão, além de ter ameaçado e agredido verbalmente também o Inspetor de Polícia. 3.
Todas estas ações do recorrente - modo de agir/proceder, municiada de outras provas, como é o caso dos
autos  -  depoimentos  dos  policiais,  como testemunhas,  inclusive  da  Delegada de  Polícia,  aliados  as
demais provas dos autos, demonstram como certa a materialidade e autoria delitiva, não havendo que se
falar, aqui, em ausência de conjunto probatório apto a não ensejar o édito condenatório. A jurisprudência
pátria corrobora neste sentido. 4. No que repercute a impossibilidade de condenação para a conduta
tipificada no art.  307,  do Código Penal,  subterfugido no argumento de que deve ser reconhecido o
exercício da autodefesa, a jurisprudência é pacífica quanto ao assunto, já tendo, inclusive, o STF se
manifestado no sentido de que "comete o delito tipificado no art.  307 do Código Penal aquele que,
conduzido  perante  a  autoridade  policial,  atribui  a  si  falsa  identidade  com o intuito  de  ocultar  seus
antecedentes, entendimento que foi reafirmado pelo Plenário Virtual, ao apreciar o RE 640.139/DF, Rel.
Min.  Dias  Toffoli".  (STF;  HC 112176MS,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  julgado  em
14/08/2012) 5. Do pedido de reconhecimento de crime único de desacato, e não incidência do concurso
formal, mas sim a absorção do crime de ameaça e resistência pelo crime de desacato - princípio da
consunção:  Em se  tratando  do  crime  de  desacato,  resistência  e  ameaça  a  jurisprudência  acena  ser
possível a incidência do princípio da consunção, mas isso, a depender das peculiaridades de caso, não
sendo  possível  a  aplicabilidade  da  consunção  quando  os  crimes  forem  praticados  em  momentos
distintos, ou seja, não se tratar de um mesmo contexto fático, como ocorre na hipótese dos autos, já que
num primeiro  momento  o  recorrente  desacatou  os  policiais  e,  depois  resistiu  à  ordem,  fazendo  da
situação um verdadeiro e triste "espetáculo", já que a resistência se estendeu até mesmo dentro da viatura
policial,  tendo o recorrente chutado o veículo em seu interior, e, ao chegar na Delegacia, ofendeu a
Delegada e o Inspetor de Polícia. Aliás, neste sentido é a jurisprudência do STJ. 6. Correto, então, foi a
decisão do MM Juiz que considerou para o caso em análise o concurso formal, e não aplicou o princípio
da consunção, porque, repiso, as condutas foram repetidas e se deram em momentos distintos, além de
considerar a própria vontade em si do agente, que primordialmente, quis mesmo ofender os agentes
públicos,  pois  não  se  vislumbra  até  dado  certo  momento  a  resistência.  7.  Do  requerimento  de
redimensionamento da pena, considerando que houve aumento referente a reincidência tanto na 1ª como
na 2ª fase da dosimetria - bis in idem: É impossível reconhecer no caso em apreço o bis in idem com
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relação a circunstância judicial desfavorável dos antecedentes (1ª fase da dosimetria) e a agravante de
reincidência (2ª fase da dosimetria), isto porque, conforme a certidão de antecedentes criminais acostada
às fls. 137/138, o recorrente possui 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado, já na vara de
execuções criminais, havendo o MM Juiz utilizada uma dela para incidir na 1ª fase - circunstâncias
judiciais, e a outra para agravar a pena em razão da reincidência, conforme permitido pela jurisprudência
pátria, inclusive, do STF. 8. Sendo assim, tenho como correta a dosimetria procedida pelo MM Juiz,
porquanto observou as regras contidas no art. 68, do Código Penal Brasileiro. 9. Recurso conhecido e
DESPROVIDO. (TJCE; APL 0734015-21.2014.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio
Padua Silva; DJCE 04/09/2017; Pág. 82)

(TJCE)  0000756-67.2014.8.06.0198.  EMENTA:  RECURSO  APELATÓRIO.  1)  HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE  QUALIFICADO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  RÉU  CONDENADO  A  14
(QUATORZE)  ANOS  DE  RECLUSÃO.  TESES  DE  LEGITIMA  DEFESA,  VIOLENTA
EMOÇÃO E HOMICÍDIO SIMPLES NÃO ACOLHIDAS. DECISÃO QUE ENCONTRA APOIO
NA  PROVA  DOS  AUTOS.  NENHUMA  RAZÃO  PARA  SE  ANULAR  O  JULGAMENTO.
SOBERANIA  DO  CONSELHO  DOS  SETE  PARA  OPTAR  PELA  VERSÃO  QUE  LHE
PARECER MAIS VEROSSÍMIL. 2) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS RECONHECIDAS
PELO TRIBUNAL POPULAR. INVIABILIDADE. 3) RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM
APENAS  A ALÍNEA “D”.  CONHECIMENTO  PELO  TERMO.  ERRO  OU  INJUSTIÇA NA
PENA.  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  NA  FIXAÇÃO.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1. Ao considerar que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, e uma vez que a
Defesa indicou as alíneas “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do CPP, conhece-se do recurso por ambos
motivos, ainda que nas razões recursais tenha alegado apenas decisão manifestamente contrária à prova
dos autos. 2. As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente
serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos (Súmula nº 6 do TJ-CE). 3. Face aos
elementos constantes no caderno processual, resta claro que afiguram-se presentes na prática delituosa as
qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, pelo que, inadmissível sua exclusão por esta
instância revisora. 4. Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão na presente hipótese, embora
não se desconheça o teor da Súmula n 545 do Superior Tribunal de Justiça, primeiro porque entendo
inaplicável aos procedimentos do Júri e, segundo, pelo fato de o réu ter alegado tese de exclusão da
ilicitude, conforme apontado pelo magistrado de 1º grau na sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e
improvido. A C Ó R D Ã O ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da apelação
interposta e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de agosto de
2017 HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO Presidente e Relator (Disponibilização: Terça-
feira, 29 de Agosto de 2017 Caderno 2: Judiciario Fortaleza, Ano VIII - Edição 1744, p. 126) 

(TJCE)  0004908-10.2013.8.06.0000.  EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  INCONFORMISMO
DEFENSIVO.  ALEGADA  NULIDADE  POSTERIOR  À  PRONÚNCIA.  LEITURA  DE
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ACÓRDÃO QUE ANULOU JULGAMENTO ANTERIOR. ARGUMENTO DE AUTORIDADE.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A simples leitura
de acórdão anulatório de julgamento anterior, em plenário, não implica prejuízo à defesa ou influência
sobre os  jurados,  não constituindo argumento de autoridade capaz de direcionar  o entendimento do
Conselho  de  Sentença.  Precedentes.  2.  O  Código  de  Processo  Penal,  em seu  art.  478,  é  claro  ao
estabelecer as decisões às quais as partes não poderão fazer referências durante os debates, sob pena de
nulidade. São elas a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e
a determinação ao uso de algemas. Proíbe, ainda, menção ao silêncio do acusado. Não há, portanto,
vedação legal à leitura de acórdão que anulou julgamento anterior. 3. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, ACORDAM os
desembargadores  da  2ª  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Ceará,  à  unanimidade,  e  em
consonância com o parecer ministerial, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos
do voto do Relator. Fortaleza, 23 de agosto de 2017 DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO
PONTES DE VASCONCELOS Relator (Disponibilização: Terça-feira, 29 de Agosto de 2017 Caderno
2: Judiciario Fortaleza, Ano VIII - Edição 1744, p. 132)
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