
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 27 de setembro de 2017 – Nº 015

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 015/2017, 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
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O CAOCRIM está registrando grupos de interessados para fins de
abatimento no valor da inscrição do curso acima. Contato via
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NOTÍCIAS

[ESPECIAL] MONITOR DA VIOLÊNCIA - Uma semana de
mortes violentas no Brasil https://goo.gl/Bhzzri   

[STF]  Senador  pede  suspensão  da  CPMI  da  JBS  por  ameaça  ao
Ministério Público https://goo.gl/5W2izm   

[STF] Ministro determina audiências de custódia em delitos envolvendo Lei Maria da Penha no
RJ https://goo.gl/DdGpNT 

[STJ]  Ministro Schietti  destaca  vanguardismo do TJAL na  reavaliação periódica  de  prisões
provisórias http://goo.gl/JQ3RYh

[STJ] A suspensão de benefícios do réu por mandado de segurança, uma questão insistente na
pauta do STJ http://goo.gl/MfGbZE 

[TJCE]  Tribunal de Justiça lança segunda etapa do Masp para julgar réus com várias ações
criminais https://goo.gl/zn3GmT

[TJCE] Varas de Execução Penal de Fortaleza registram mais de 92 mil decisões judiciais desde
2016 https://goo.gl/2ZraUV 

[TJCE]  Estado é condenado a pagar R$ 100 mil  a pai  e filho de detento morto em presídio
https://goo.gl/rNssJc

[TJCE]  Parceria entre Tribunal de Justiça e MPCE dará maior segurança aos integrantes das
instituições  https://goo.gl/cFpYVQ   

[TJCE] Vereador de Itarema acusado de desviar dinheiro público deve permanecer preso
https://goo.gl/5CgvXw   

[TJCE]  Audiência  pública  debate  projeto  de  lei  do  TJCE  que  trata  da  nova  Organização
Judiciária do Estado https://goo.gl/PSTmxZ   

[MPCE]  MPCE  apresenta  projeto  Proinfância  para  rede  de  assistência  à  criança  e  ao
adolescente https://goo.gl/TS8m7z   
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DIRETO DO STF

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS
CORPUS.  PENAL  E  PROCESSO  PENAL.
CRIMES  DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES E DE PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.  ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 16 DA LEI Nº
10.826/03. ENUNCIADO  Nº  691  DA  SÚMULA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  PLEITO  DE  REVOGAÇÃO  DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
TEMA  NÃO  DEBATIDO  PELAS  INSTÂNCIAS  PRECEDENTES.  INEXISTÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  DECISÃO  SUPERVENIENTE  NA  INSTÂNCIA
PRECEDENTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO ATO
QUESTIONADO.  PREJUDICIALIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. “Não
compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator
que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” - enunciado n. 691 da súmula
do supremo tribunal federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de
apuração dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
3. a supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto
ausente o exame de mérito perante o tribunal a quo e corte superior. precedentes: hc 100.595, segunda
turma, rel. min. ellen gracie, dje de 9/3/2011, hc 100.616, segunda turma, rel. min. joaquim barbosa, dje
de 14/3/2011, hc 103.835, primeira turma, rel. min. ricardo lewandowski, dje de 8/2/2011, hc 98.616,
primeira turma, rel. min. dias toffoli, dje de 22/2/2011. 4. o título prisional superveniente decorrente do
julgamento colegiado do habeas corpus pela corte a quo torna prejudicada a impetração. precedentes: hc
128.274-agr, primeira turma, relator min. rosa weber, dje de 21/06/2016, hc 128.261-agr, segunda turma,
relator min. teori zavascki, relator p/ acórdão min. gilmar mendes, dje de 21/08/2015 e hc 124.272,
primeira turma, relator min. marco aurélio, relator p/ acórdão min. roberto barroso, dje de 09/06/2015. 5.
agravo regimental desprovido republicado por haver saído com incorreção no diário de justiça eletrônico
do dia 1º/09/2017. (STF; HC-AgR 142.239; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 14/09/2017) 

PROCESSUAL  PENAL  MILITAR.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.
ESTELIONATO (ART. 251CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA Nº 691/STF.
1. Incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadmissibilidade da impetração
de  habeas  corpus  contra  decisão  denegatória  de  provimento  cautelar  (Súmula  nº  691/stf).  2.  O
trancamento  de  procedimento  criminal,  por  meio  do  habeas  corpus, somente  é  possível  quando
estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente
ausência de justa causa. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3.no caso, o
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paciente é alvo de inquérito policial militar instaurado para apuração de eventual prática do crime militar
tipificado no art. 251 do CPM, não havendo qualquer alusão a risco atual ou iminente à sua liberdade de
locomoção. Inadequação da via eleita. 4.agravo regimental desprovido. Republicado por haver saído
com incorreção no diário de justiça eletrônico do dia 1º/09/2017. (STF; HC-AgR 138.500; Primeira
Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 14/09/2017) 

PENAL.  DENÚNCIA.  CRIME  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO  FORA  DAS
HIPÓTESES  LEGAIS  OU  EM  INOBSERVÂNCIA DAS  FORMALIDADES  PERTINENTES.
ART.  89 DA  LEI  Nº  8.666/93. CELEBRAÇÃO  DE  TERMO  DE  PARCERIA  ENTRE
MUNICIPALIDADE  E  OSCIP  NO  ÂMBITO  DA  SECRETARIA  DE  SAÚDE.  PARECER
JURÍDICO  DA  PROCURADORIA-GERAL  DO  MUNICÍPIO  NO  SENTIDO  DA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ERRO QUANTO A ELEMENTO CONSTITUTIVO DO
TIPO.  CRIME  FORMAL.  DISPENSA-SE  O  RESULTADO  DANOSO,  MAS  NÃO  A
DESCRIÇÃO  DE  AÇÃO  FINALISTICAMENTE  VOLTADA À  LESÃO  DO  PATRIMÔNIO
PÚBLICO. DISTINÇÃO ENTRE ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL. CONCURSO DE
AGENTES. DISTINÇÃO ENTRE COAUTORIA E AUTORIA COLATERAL. NECESSIDADE
DO  ACORDO  SUBJETIVO  ENTRE  COAUTORES  E  PARTÍCIPES,  VOLTADO  À
CONSECUÇÃO COMUM DA PRÁTICA CRIMINOSA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA.
DENÚNCIA REJEITADA.  1.  O  Direito  Penal  constitui  a  ultima  ratio  legis  quanto  às  condutas
humanas, por isso que deve incidir somente quando indispensável para a manutenção da ordem jurídica,
posto inexistir norma jurídica para controlar e sancionar ações que violem expectativas normativas de
maior  intensidade.  2.  Os  princípios  que  regem a  Administração  Pública,  insculpidos  na  lei  maior,
recebem distintos  graus  de  proteção do ordenamento,  razão pela  qual  a  violação dos  mesmos nem
sempre  constitui  ilícito  jurídico  penal.  3.  O  agir  administrativamente  ilícito  distingue-se  do  agir
criminoso previsto no tipo penal do art. 89 da Lei nº 8.666/93 à luz de três critérios cunhados a partir da
jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal,  a  saber:  (i)  a  inexigibilidade  da  licitação  fundada em
parecer jurídico lavrado idoneamente pelo órgão competente descaracteriza o crime (Precedentes: Inq.
2482, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux; Inq. 3731, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes;  AP 560,  Segunda Turma,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli);  (ii)  o  especial  fim de lesar  o  erário ou
promover enriquecimento ilícito dos acusados é de rigor para configurar a infração penal (Precedentes:
Inq. 3.965, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki; AP 700, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli;
Inq. 3.731, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes; dentre outros); (iii) o vínculo subjetivo entre os
agentes no concursus delinquentium deve ser minuciosamente descrito para fins de imputabilidade (AP
595, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). 4. (i) O parecer jurídico do órgão técnico especializado,
favorável à inexigibilidade, impede a tipificação criminosa da conduta, precisamente por afastar, a priori,
a ciência da ilicitude da inexigibilidade e determina o erro do agente quanto a elemento do tipo, qual
seja, a circunstância “fora das hipóteses legais” (art.  20 do Código Penal). (ii) A distinção do ilícito
administrativo (ato de improbidade) do ilícito penal (ato criminoso) reclama que a exordial acusatória
narre a ação finalística do agente, voltada à obtenção de vantagem indevida  por meio da dispensa da
licitação, violando, com isto, o bem jurídico penal protegido pelo tipo incriminador; (iii) A imputação do
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crime  definido  no  art.  89 da  Lei  nº  8.666/93 a  uma  pluralidade  de  agentes  demanda  a  descrição
indiciária,  na  exordial  acusatória,  do  vínculo  subjetivo  entre  os  participantes,  para  a  obtenção  do
resultado criminoso; (iv) O concurso de agentes caracteriza-se pelo liame subjetivo entre coautores ou
partícipes na prática criminosa comum, configurado pelo mútuo acordo evidenciado seja por prova oral,
seja pelo  iter criminis ou por outros elementos reunidos no curso da investigação; (v) Distingue-se,
dogmaticamente, a coautoria da denominada Autoria Colateral, que se define pela ausência de vínculo
subjetivo entre vários agentes, que, simultaneamente, produzem um resultado típico. em regra culposo,
como, v. g., em delitos de trânsito; (vi) a ausência de elementos indiciários do conluio entre os agentes
obsta a caracterização da justa causa para o recebimento da denúncia que impute prática criminosa em
coautoria  ou participação.  5.  In casu,  (i)  o  Acusado,  então Prefeito  de Três  Rios,  firmou Termo de
Parceria  com  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público,  mediante  procedimento  de
inexigibilidade de licitação, à luz do parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município, razão pela
qual o órgão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em atuação perante o Tribunal de Justiça
daquela unidade da Federação manifestou-se pela inexistência de justa causa para imputação do crime
definido no art. 89 da Lei nº 8.666/93, que restou incluído na denúncia oferecida pelo órgão de primeiro
grau,  sendo  certo  que  esta  questão  não  foi  apreciada,  porquanto  o  feito  sofreu  o  deslocamento  da
competência por força do fim do mandato do Prefeito; (ii) a denúncia não descreveu eventual finalidade
do Acusado de obter proveito ilícito,  em detrimento do erário,  por meio da parceria firmada com a
OSCIP e  a  investigação  não  coligiu  elementos  quanto  à  forma  de  emprego  dos  recursos  públicos
destinados à execução da parceria, inexistindo menção a qualquer indício de superfaturamento ou de
desvios, sendo certo que os serviços foram efetivamente prestados, não se tratando dos denominados
“servidores fantasmas”; (iii) deveras, a investigação não reuniu elementos indicativos do mútuo acordo
entre os agentes para a execução da empreitada criminosa em comum, omitindo-se na descrição da
existência de liame subjetivo entre os acusados na comissão do crime, que se imputou, em concurso de
agentes,  ao  ex-Prefeito,  ao  ex-Secretário  de  Saúde  e  ao  então  Presidente  da  PROMUR;  (iv)
Consectariamente, não mencionou a existência sequer de um indício de atuação conjunta, de vínculo
pessoal ou de ajuste entre os acusados, para afastarem a licitação e obterem o proveito da empreitada
criminosa; (v) a denúncia indica que o Termo de Parceria teria se destinado à contratação direta de mão-
de-obra voltada à área fim, e que deveria ser contratada mediante concurso público, além da afirmação
de que parte dos prestadores de serviços contratados no âmbito da parceria não tinha qualquer relação
com a área de saúde; (vi) a supervisão da execução da parceria não cabia ao Prefeito, mas ao Secretário
de Saúde, Sr. Walter Luiz Ribeiro Lavinas, que firmou o Termo de Parceria “indicado pelo Município
como  Supervisor”  (fls.  90  do  Apenso  2);  (vii)  a  denúncia  não  esclareceu,  minimamente,  se  os
prestadores de serviços de áreas distintas da saúde foram contratados no âmbito do Termo de Parceria
indigitado na exordial ou no âmbito de outras parcerias, sendo certo que na lista constam psicólogos,
médicos,  auxiliares  de  laboratório,  técnicos  em  radiologia,  médicos  em  radiologia  e  protéticos
contratados ao longo dos serviços prestados, profissionais definitivamente vinculados à área específica
(fls. 140/141 do Apenso 2). (viii) Consequentemente, impõe-se a conclusão de que a inicial acusatória
falhou em demonstrar, minimamente, que o Prefeito, ao firmar o Termo de Parceria com a PROMUR, no
âmbito  da  Secretaria  de  Saúde,  e  seus  respectivos  Termos  Aditivos,  teria  também  autorizado  a
contratação de prestadores de serviços de outras áreas, para o exercício de atividades fins exclusivas de
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servidores públicos. 6. À míngua de elementos que confiram suporte probatório à instauração de ação
penal,  pela  prática do crime definido no  art.  89 da  Lei  nº  8.666/93,  deve-se rejeitar  a  denúncia.  7.
Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. Brasília, 13 de setembro de
2017. Fabiano de Azevedo Moreira Coordenador de Acórdãos REPUBLICAÇÕES PRIMEIRA TURMA
(STF; Inq 3.674; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 15/09/2017) .

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO,  RECEPTAÇÃO  E  ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGOS 180 E
288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
PARA JULGAR HABEAS CORPUS. CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE
DIREITO ESTRITO.  INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.  PARADOXO.  ORGANICIDADE DO
DIREITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
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.
IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DO  HABEAS  CORPUS  COMO  SUCEDÂNEO  DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 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). 2.  In casu, o paciente foi condenado à pena de 07
(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 16,
parágrafo único, IV, da  Lei nº 10.826/03 e nos artigos 180 e 288, parágrafo único, ambos do Código
Penal. 3. 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. 4. 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. 5. O writ não pode ser manejado como sucedâneo
de recurso ou de revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 144.835; Primeira
Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 15/09/2017) 
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JULGADOS DO

(STJ) PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  ASSUNÇÃO  DE  FATO  TÍPICO  DIVERSO  DO  QUE  O
IMPUTADO. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO CONCORREU PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU.
RECURSO  ESPECIAL  IMPROVIDO.  1.  Independentemente  da  confissão  de  elementar
configuradora de crime diverso daquele imputado, é firme a jurisprudência deste Sodalício em afastar a
incidência  da  atenuante  da  confissão  espontânea  nas  hipóteses  em que  a  manifestação  do  réu  não
concorrer para a formação do juízo condenatório. 2. Recurso especial improvido. (REsp 1675883/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  PECULATO  EM
CONTINUIDADE  DELITIVA.  TABELIÃO.  AUSÊNCIA  DE  REPASSE  DE  VERBAS
DESTINADAS  AO  FUNDO  DE  DESENVOLVIMENTO  DO  JUDICIÁRIO  ESTADUAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO. 1. Ao denunciado estão sendo imputadas as condutas de não ter repassado os valores
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públicos,  que  tinha  a  posse  em razão  de  seu  ofício  de  Tabelião  Titular  da  serventia  extrajudicial,
destinados ao Fundo de Desenvolvimento do Judiciário. FDJ. 2. Inépcia da Inicial. Não ocorrência. O
Ministério Público, além de indicar a existência da prova do crime e indícios suficientes de autoria,
discrimina  os  fatos  supostamente  praticados  pelo  acusado,  com  todas  as  circunstâncias  até  então
conhecidas, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa quanto aos fatos imputados, os quais
que  se  amoldariam,  a  princípio,  ao  tipo  do  art.  312,    caput  ,  do  Código  Penal.  Preenchimento  dos
requisitos do art. 41 do CPP. 3. O Fundo de Desenvolvimento da Justiça do Poder Judiciário. FDJ foi
instituído  pela  Lei  estadual  n.  7.088/1997,  sendo  atualmente  regulado  pelo  diploma  legislativo  n.
9.278/2009,  tem  por  objetivo  a  dotação  de  recursos  financeiros  ao  processo  de  modernização,
manutenção e reaparelhamento do Poder Judiciário. 4. O mencionado fundo é composto por variadas
receitas,  oriundas de diversas atividades ligadas ao Poder Judiciário,  sendo certo,  no entanto,  que é
substancialmente formada por valores, dentre outros, derivados de tributo, a exemplo do que ocorre com
a taxa de fiscalização constante no inciso II do rol do art. 3º da Lei Estadual n. 9.278/2009. 5. Os valores
versados possuem patente natureza sui generis, porém, guardam estreita derivação tributária. O fato de a
quantia  paga  pelo  usuário  do  serviço  extrajudicial,  contribuinte  originário,  passar  pelas  mãos  do
delegatário titular da serventia extrajudicial antes de ser repassada aos cofres públicos não transmuda sua
natureza jurídica. 6. Na linha de precedentes firmados por esta Sexta Turma (v. G. HC 239.127/RS, sob a
Rel.  Do Min.  Sebastião  Reis  Junior),  tratando-se  de lesão afeta  a  diversos  bens  jurídicos  tutelados
inexiste óbice quanto à respectiva persecução penal.  7. A hipótese vertente,  porém, se diferencia da
jurisprudência consolidada desta Corte, pois a conduta imputada pressupõe um crédito tributário, ainda
pendente de deliberação na seara administrativa. 8. Aplicação da técnica de distinguishing, tendo em
vista que não há subsunção da paridade de circunstâncias que submeteriam este caso ao entendimento
consolidado pela jurisprudência. 9. Tanto o crime de peculato quanto aquele praticado contra a ordem
tributária  são materiais  e,  portanto,  tem como imprescindível a existência  de resultado naturalístico,
independente da  adequação típica do fato à  norma jurídica.  10.  Aplicação da mesma ratio  que deu
origem ao verbete n. 24 de Súmula vinculante do STF, já que os fatos narrados na inaugural acusatória
pressupõem a apropriação de valores de natureza  sui generis, porém, com substancial carga tributária,
sendo realizado, inclusive, o parcelamento do débito perante a Administração. 11. Ademais, haja vista o
benefício concedido, não pode vir a se tornar réu de ação penal enquanto pendente de consolidação da
materialidade do delito no âmbito administrativo, considerando o viés de ultima ratio do Direito Penal
no ordenamento jurídico. 12. Considerando a natureza material do delito, não há que se falar em curso
da prescrição punitiva enquanto suspensa a ação, já que "a decisão cível acerca da exigibilidade do
crédito tributário repercute diretamente no reconhecimento da própria existência do tipo penal" (HC
51.596/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 24/02/2015). 13.
Parcial provimento ao recurso para determinar a suspensão da ação penal, exclusivamente durante o
prazo de parcelamento ajustado com a Administração. (STJ; RHC 75.768; Proc. 2016/0238625-5; RN;
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 11/09/2017) 
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HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS  PRIVILEGIADO.
REVISÃO  DO  ENTENDIMENTO  ANTERIORMENTE  CONSOLIDADO  PELA TERCEIRA
SEÇÃO. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 512/STJ. AFASTAMENTO DO
CARÁTER HEDIONDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 83,
INCISO  V,  DO  CÓDIGO  PENAL.  ORDEM  CONCEDIDA.  1.  A terceira  seção  desta  corte,  em
23/11/2016, ao julgar a petição nº 11.796/DF, reviu o entendimento consolidado no Recurso Especial
representativo da controvérsia nº 1.329.088/RS (dje 26/4/2013),  o que repercutiu no afastamento do
caráter hediondo do crime de tráfico de drogas privilegiado e, por conseguinte, no cancelamento do
enunciado  nº  512  da  Súmula  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça.  2.  A partir  de  uma  interpretação
sistemática e teleológica da legislação de regência, conclui-se que, em se tratando de condenado pela
prática de "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), cuja natureza não se equipara a
dos crimes hediondos, incabível a aplicação do inciso V do art. 83 do Código Penal. Precedentes deste
sodalício e da suprema corte. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, restabelecer a decisão de
primeiro grau que deferiu à paciente o livramento condicional. (STJ; HC 410.407; Proc. 2017/0189037-
8;  SP;  Sexta  Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis  Moura;  DJE  11/09/2017)

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO  AO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS.  REITERAÇÃO  NO
COMETIMENTO  DE  ATO  INFRACIONAL.  PROVIDÊNCIA  JUSTIFICADA.  ORDEM
DENEGADA.  1.  Configurada  uma  das  hipóteses  elencadas  no  rol  taxativo  do  art.  122  da  Lei  nº
8.069/90, é possível a aplicação da medida socioeducativa de internação. 2. "Esta Sexta Turma passou a
majoritariamente compreender,  ressalvada  pessoal  compreensão diversa,  que para  a  configuração da
reiteração de infrações graves, prevista no inciso II do art. 122 do ECA, suficiente é a prática de nova
conduta após prévia aplicação de medida socioeducativa, salvo falta de contemporaneidade ou menor
relevância  da  infração  antecedente  ".  (HC 366.169/SP,  Rel.  Ministro  Nefi  Cordeiro,  Sexta  Turma,
julgado  em  04/10/2016,  DJe  17/10/2016).  Ressalva  do  entendimento  da  Relatora.  3.  A insistente
reiteração no cometimento de ato infracional (possui uma passagem pela Vara da Infância e Juventude
pelo cometimento de ato infracional equiparado ao mesmo delito ora em apreço, bem como a aplicação
de medida menos gravosa (liberdade assistida), que não alcançou o objetivo de afastá-lo da prática de
ato infracional, autorizam a imposição da medida de internação. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 406.513;
Proc. 2017/0160351-5; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 18/09/2017) 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PECULATO-FURTO  (ART.  312,  §1º,  DO  CÓDIGO
PENAL). FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO  CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  PARA  O  DELITO  DE
FALSIDADE MATERIAL DE CERTIDÃO COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  VIA ELEITA INADEQUADA.  REEXAME  DE  CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. OMISSÃO.
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INEXISTÊNCIA.  MERA  REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  JÁ  APRESENTADOS.
EMBARGOS REJEITADOS. I. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo
inadmissíveis  se  a  decisão  embargada  não  padecer  dos  vícios  que  autorizariam  a  sua  oposição
(obscuridade,  contradição  e  omissão).  II.  Conforme consignado  no acórdão  impugnado,  nos  limites
cognitivos de um habeas corpus, a análise da desclassificação do crime de falsificação de documento
público, para o delito de falsidade material de certidão, com o reconhecimento da prescrição punitiva,
ensejaria a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, pretensão inviável na estreita via
do writ.  III.  Encontrando-se o feito na fase derradeira de julgamento,  impedir o juízo natural de se
debruçar e decidir, em primeiro plano, sobre essas questões, consiste em flagrante supressão de instância
em prejuízo do devido processo legal. lV. Na espécie, não houve omissão no decisum, de modo que
demais ilações a respeito da insurgência do embargante, acarretará no reexame de matéria já julgada,
situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados,
mantendo-se o V. Acórdão intacto. (STJ; EDcl-RHC 68.665; Proc. 2016/0063061-4; BA; Quinta Turma;
Rel. Min. Felix Fischer; DJE 18/09/2017) 

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE  ENTORPECENTES.  SEGREGAÇÃO  PREVENTIVA.  POSSIBILIDADE  DE
SUBSTITUIÇÃO  POR  PRISÃO  DOMICILIAR.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  318,  V,  CPP.
CRIANÇA DE TENRA IDADE QUE NECESSITA DOS CUIDADOS DA MÃE. PRINCÍPIO DA
PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. 1. A nova redação do artigo 318, V, do Código de
Processo Penal, dada pelo marco legal da primeira infância (lei n. 13.257/2016), veio a lume com o fito
de  assegurar  a  máxima  efetividade  ao  princípio  constitucional  da  proteção  integral  à  criança  e  ao
adolescente, insculpido no  artigo 227 da Constituição da República, bem como no feixe de diplomas
normativos infraconstitucionais integrantes do subsistema protetivo. 2. Quando a presença de mulher for
imprescindível para os cuidados de filho menor de 12 (doze) anos de idade, cabe ao magistrado analisar
acuradamente a possibilidade de substituição do carcer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando a
medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da
inovação legislativa em foco. 3. Recurso a que se dá provimento, para substituir a segregação preventiva
da recorrente pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, até o esgotamento
das  vias  recursais  ordinárias,  ficando  a  cargo  do  juízo  singular  a  fiscalização  do  cumprimento  do
benefício, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar tem
o condão de ensejar o restabelecimento da constrição cautelar. (STJ; RHC 85.923; Proc. 2017/0147402-
9; PE; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 18/09/2017) 

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRESÍDIO FEDERAL DE
SEGURANÇA  MÁXIMA.  TRANSFERÊNCIA  DE  PRESOS.  LEI  N.  11.671/2008.
INDEFERIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL ADEQUADO E
FALTA DA DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE.  MÉRITO NÃO EXAMINADO PELO
JUIZ CORREGEDOR  DOS  PRESÍDIOS.  INCOMPETÊNCIA DESTE  STJ.  CONFLITO  DE
COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do Código de Processo Penal, art. 114, haverá
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conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes,  ou
incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso; ou quando entre elas surgir controvérsia sobre
unidade de juízo, junção ou separação de processos. A Lei n. 11.671/2008, em complemento, autoriza ao
juízo  de  origem  suscitar  o  conflito  de  competência  ao  Tribunal  quando  rejeitado  o  pedido  de
transferência do preso para o presídio federal (art. 9º) ou quando rejeitado o pedido de renovação de sua
permanência (art. 10, § 5º). 2. Considerando, portanto, que o cabimento do Conflito de Competência se
dá nas hipóteses em que rejeitada a transferência do apenado ou o pedido de renovação, e que na espécie
o Juízo nem sequer adentrou ao mérito do referido pedido, incompetente é este Superior Tribunal de
Justiça para julgamento do feito. 3. Conflito de Competência não conhecido. (STJ; CC 150.573; Proc.
2017/0000885-2; AC; Terceira Seção; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 14/09/2017)

JULGADOS DO TJCE 

PENAL E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NA DIREÇÃO  DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA
DE  FORMA  INDUBITÁVEL.  FRAGILIDADE  DAS  PROVAS.  IN  DUBIO  PRO  REO.
NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Condenada à pena de 02 (dois) anos
e 08 (oito) meses de detenção, por infração ao disposto no art. 302, parágrafo único, inciso I, do Código
de Trânsito Brasileiro, a ré pleiteia sua absolvição em razão da ausência de provas de que agiu com
culpa. Alega ainda a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pois ela teria atravessado a rua pela frente
de um caminhão que a encobria. Subsidiariamente, pede a aplicação de somente uma pena restritiva de
direitos,  consistente  no  pagamento  de  prestação  pecuniária.  2.  Dos  depoimentos  colacionados,
principalmente do interrogatório da ré (já que não há testemunhas presenciais), extrai-se que a acusada
vinha do lado direito da pista e, em determinado momento, ultrapassou um caminhão que estava parado.
Ato contínuo, a acusada teria visualizado a vítima tentando atravessar a rua quando já estava bastante
próxima do veículo, razão pela qual não surtiram efeitos as manobras realizadas para tentar evitar o
acidente. 3. Relembre-se que na denúncia foi imputada à acusada conduta imprudente e imperita em
virtude de não ter habilitação, nem ter reduzido a velocidade ou realizado manobras com o fito de evitar
o sinistro.  Contudo,  não foi  produzida,  durante a  instrução,  qualquer  prova que apontasse que a  ré
dirigia, no momento do acidente, em velocidade acima da permitida na via, ou que não tenha tentado
frear quando avistou a vítima, principalmente porque não foram ouvidas pessoas que estavam presentes
no momento dos fatos, à exceção da acusada, que disse que dirigia em velocidade normal (até porque
havia um fotossensor próximo) e que, ao avistar a pedestre, freou e manobrou o veículo, contudo não 
obteve  êxito  no  desvio  em razão  da  proximidade.  Ademais,  a  acusada  ainda  narrou  que  a  vítima
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começou a atravessar a  rua pela  frente  de um caminhão parado,  o  que justificaria  a  dificuldade de
visualização. 4. Sobre o fato de a ré não possuir, ao tempo do acidente, habilitação para dirigir veículo
automotor, tem-se que este sim encontra-se comprovado nos autos, tendo inclusive a própria acusada
confirmado  tal  circunstância.  Ocorre  que,  diferente  do  que  fora  afirmado  pela  acusação  e  pelo
magistrado singular, a simples ausência de CNH (que consubstancia a inobservância de uma disposição
regulamentar) não enseja nos dias atuais, por si só, presunção de culpa na ação da ré, devendo haver
comprovação de que  a  sua conduta,  de certo,  concorreu para  a  ocorrência  do delito.  Precedentes  e
doutrina.  5. Assim, não há no feito elementos que demonstrem que a ré agiu com quebra do dever
objetivo de cuidado. Na verdade, as peculiaridades do fato conduzem à conclusão de que a ofendida,
mesmo havendo semáforo próximo, optou por iniciar a travessia por local sem faixa de pedestres, qual
seja, pela frente de um caminhão que se encontrava parado, o que impossibilitou tanto a observação do
movimento de carros por parte da vítima (equiparando a ação com "atravessar sem olhar para os lados")
quanto a visualização, pela acusada, da pedestre naquele momento, o que ensejou o fato danoso. 6.
Repita-se que os elementos de convicção disponíveis  à  apreciação não evidenciam qualquer  atitude
imprudente da condutora do veículo, pois não há comprovação de eventual excesso de velocidade ou
falta de atenção na direção, sendo bastante provável que o atropelamento tenha sido gerado não por
culpa sua, mas, a rigor, por uma fatalidade, gerada por ato da vítima (que, repita-se, atravessou a rua por
local em que não conseguia ver o movimento nem ser vista) vindo o veículo a atropelá-la em seguida. 7.
Nesta senda, não havendo prova cabal da alegada quebra de dever objetivo de cuidado por parte da ré e
não sendo mais admitida pelo Direito Penal a responsabilidade objetiva decorrente da inobservância de
disposições  regulamentares,  impossível  se  mostra  a  manutenção  da  condenação  da  apelante,  sendo
necessária sua absolvição, observando-se os primados do in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.  (TJCE;  APL 0451740-04.2011.8.06.0001;  Primeira  Câmara  Crimnal;  Rel.  Des.  Mário
Parente Teófilo Neto; DJCE 11/09/2017; Pág. 83)

EXECUÇÃO IMEDIATA APÓS JULGAMENTO PELO JÚRI – RÉU SOLTO – NECESSIDADE
DE  VERIFICAÇÃO  DE  PRESSUPOSTO  PARA PRISÃO  PREVENTIVA –  AUSÊNCIA DE
MOTIVOS  –  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXECUÇÃO  IMEDIATA  (TJCE) 0624027-
63.2017.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Mario da Silva Leal Sobrinho. Paciente: Francisco
Sandeirde Lima. Advogado: Mario da Silva Leal Sobrinho (OAB: 3104/CE). Impetrado: Juiz de Direito
da  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Mombaça.  Relator(a):  MARIA DO  LIVRAMENTO  ALVES
MAGALHÃES  PORT.1361/201.  EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  SIMPLES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO  JÚRI.  EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
ILEGALIDADE. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE
UM OU MAIS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES
PARA  A  PRISÃO  CAUTELAR  INEXISTENTES  NO  CASO  EM  ANALISE.  RÉU  QUE
PERMANECEU  EM  LIBERDADE  DURANTE  TODO  O  PROCESSO.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri
à  pena  de 8(oito)  anos  de  reclusão  em regime  inicial  fechado,  pela  prática  do delito  de  homicídio
simples. Respondeu em liberdade durante todo o trâmite do processo, que durou cerca de 16 (dezesseis)
anos e 5(cinco) meses, vindo a ser preso tão somente em razão de suacondenação em primeira instância.
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2.  O  juízo  de  origem  determinou  a  execução  imediata  da  pena,  em  consonância  com julgamento
realizado pelo Supremo Tribunal Federal em 07.03.2017, nos autos do Habeas Corpus n.º 118.770/SP,
em que  foi  reconhecida  a  possibilidade  da  pronta  execução  da  condenação  pelo  Tribunal  do  Júri,
independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro  recurso. 3. Cabe salientar, todavia,
que a decisão proferida no HC n. 118.770/SP representa uma posição minoritária da Suprema Corte,
proferida por uma das Turmas julgadoras, e não pelo Plenário, a qual não tem força vinculante para
aplicação imediata pelos juízes e Tribunais do país. Na realidade, a posição atualmente majoritária do
STF é no sentido de que somente a sentença penal condenatória confirmada por Tribunal de Segundo
Grau  de  Jurisdição  é  que  pode  ser  executada  imediatamente.  4.  A prisão  decorrente  de  sentença
condenatória  de  primeira  instância,  ainda  não-de?nitiva,  tem  natureza  cautelar,  subsistindo  apenas
quando veri?cados um ou mais pressupostos estatuídos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
devendo o magistrado sentenciante demonstrar,  com base nas provas e fatos concretos contidos nos
autos, a ocorrência de circunstâncias supervenientes suficientes para a sua decretação. 5. No caso em
apreço, inexistem razões para a segregação cautelar do paciente, que permaneceu em liberdade durante
todo o processo, e, nessa condição, compareceu aos atos judiciais para os quais foi convocado, não
oferecendo qualquer embaraço ao curso da ação penal. Tal constatação, aliada ao fato de que ele ostenta
primariedade e bons antecedentes, além de não ter voltado a delinquir no curso do processo, mesmo
estando em liberdade, põe em xeque a higidez da clausura provisória. Precedentes do STJ e desta Corte.
6.  Ordem  concedida.  ACÓRDÃO:  Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acorda  a  1ª  Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade e em consonância com o parecer
ministerial, em conceder a ordem de habeas corpus, determinando-se a imediata expedição de alvará de
soltura em favor do paciente, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 12 de setembro de 2017. Exma.
Srª. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES PORT.1361/201 Relatora (Disponibilização:
Terça-feira, 19 de Setembro de 2017 Caderno 2: Judiciario Fortaleza, Ano VIII - Edição 1758, p. 52-53)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INICISOS I E III, DO CPP.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.  ÔNUS  DA
PROVA.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  ALEGADOS.  UTILIZAÇÃO  DA REVISÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso III, do Código
de Processo Penal: "quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena". 2. O autor visa à anulação
da sentença sob o argumento de que houve cerceamento do direito de defesa, assim como as provas
produzidas não são suficientes para condená-lo pela prática do crime de estupro. Dessa forma, em que
pese tenha sido mencionado como fundamento da revisão o inciso III, infere-se da leitura da inicial que
o pedido do autor se aproxima mais do inciso I do  art.  621 do CPP. 3. O fundamento descrito pelo
requerente na inicial é inidôneo a fundamentar o pleito revisional, por não ter sido comprovada que a
sentença condenatória está contrária ao texto de Lei ou à evidência dos autos, ou apresentadas novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena, somado ao fato de não ser possível a utilização da revisão criminal como um segundo apelo. 4. A
revisão criminal deve apenas a corrigir erro judiciário e não a rever uma decisão que foi contrária ao réu,
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haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido. 5. Revisão criminal julgada
improcedente. (TJCE; RN 0622188-03.2017.8.06.0000; Seção Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato
Silva Santos; DJCE 15/09/2017; Pág. 80) 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO  ENTRE  OS
JUÍZOS  DA  2ª  VARA  CRIMINAL  E  DO  JUIZADO  DE  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E
FAMILIAR CONTRA A MULHER, AMBOS DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXECUÇÃO DA PENA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª  VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO
NORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 65 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E DO ARTIGO 81,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
E  RESOLUÇÃO  Nº  12/2010,  DO  ÓRGÃO  ESPECIAL  DESTA  CORTE.  CONFLITO
CONHECIDO  E  DECLARADA A COMPETÊNCIA DO  JUIZ  SUSCITANTE. 1)  Trata-se  de
conflito  entre  o  Juizado  da  Violência  Doméstica  contra  a  Mulher  e  a  2ª  Vara  Criminal,  ambas  da
Comarca de Juazeiro do Norte no intuito de dirimir dúvida acerca do Juízo competente para executar as
penas decorrentes de condenações nas ações penais envolvendo violência doméstica contra a mulher. 2)
O  Juízo  suscitante,  2ª  Vara  Criminal,  invocou  o  art.  14   da  Lei  nº  11.340/2006  para  justificar  a
competência do Juizado especializado: "Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
órgãos  da  Justiça  Ordinária  com competência  cível  e  criminal,  poderão  ser  criados  pela  União,  no
Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher." 3) Todavia, a interpretação do
dispositivo se encontra equivocada, pois tal não se aplica às execuções de pena. No caso, o art. 65 da Lei
de Execuções Penais dispõe que a competência para executar as penas é da Vara indicada na legislação
estadual. 4) Nesse passo, segundo o art. 81, parágrafo único, da Lei de Divisão e Organização Judiciária
do Estado do Ceará, essa competência para legislar foi conferida ao Órgão Especial desta Corte, por
meio de edição de resoluções. No caso, a Resolução nº12/2010 define a 2ª Vara Criminal de Juazeiro do
Norte como competente para executar as penas naquela Comarca. Tal Resolução abrange inclusive as
penas decorrentes de ações penais atinente à violência doméstica. Raciocínio contrário traria grandes
prejuízos à execução das penas, mormente quanto à sua unificação, observado o fato de que o Juizado
especializado não poderia avocar execuções decorrentes de condenações de natureza diversa. Ademais,
uma vez julgada a ação penal, encerra-se a atividade jurisdicional do Juízo especializado que foi criado
com o escopo de proteção à vítima de violência doméstica, conferindo celeridade ao processo penal,
com previsão de expedição de medidas protetivas preventivas, inclusive de natureza cível, executando,
inclusive, essas medidas. 5) Conflito conhecido e declarada a competência do Juiz suscitante, no caso a
2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte. (TJCE; CJ 0000736-83.2017.8.06.0000; Segunda
Câmara Criminal; Relª Desª Francisca Adelineide Viana; DJCE 13/09/2017; Pág. 71)

PENAL E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA
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ENSEJAR  UMA CONDENAÇÃO.  NÃO  ACOLHIMENTO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O
TIPO  PENAL  DO ART.  28 DA LEI  Nº  11.343/2006.  IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO
PROBATÓRIO  ROBUSTO.  IDONEIDADE  DO  TESTEMUNHO  DOS  POLICIAIS. 1.
Condenando à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei nº 11.343/2006, o réu interpôs o presente apelo sustentando, em síntese,  a necessidade de
absolvição, em razão da ausência de provas suficientes para ensejar uma condenação. Subsidiariamente,
pede a desclassificação da conduta a si imputada para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas no patamar de 2/3,
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. Compulsando
os autos, extrai-se que autoria e materialidade do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 encontram-se
comprovadas,  principalmente  levando  em  consideração  a  prova  oral  colhida,  em  especial  os
depoimentos dos policiais  que participaram da prisão do acusado,  os quais  disseram que receberam
informação via CIOPS de que havia um rapaz, com as características do réu, traficando no polo de lazer
do Conjunto Ceará, razão pela qual, ao diligenciarem no local, abordaram o recorrente, tendo com ele
sido encontrado dinheiro trocado e 5g (cinco gramas) de maconha em um local próximo. Ato contínuo, o
acusado foi colocado na frente da câmera do CIOPS, tendo sido reconhecido pelo operador como a
pessoa que,  de fato,  estava comercializando o entorpecente.  3.  Importante  que se diga que o pleito
subsidiário de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas não merece acolhida, pois
ainda  que  não  seja  circunstância  imprescindível  para  a  configuração  do  crime  de  tráfico  ilícito  de
entorpecentes (vez que o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de ação múltipla e se consuma a partir do
momento em que qualquer das condutas do caput é praticada), tem-se que, no presente caso, a mercancia
foi sim presenciada por meio de câmera do CIOPS, não havendo razão para a pleiteada desclassificação.
4. Saliente-se ainda que a defesa do réu não produziu provas que demonstrassem sua condição única de
usuário, entendendo a jurisprudência que cabe a ela tal ônus, nos termos do art. 156 do CPP, inexistindo
elementos  que  desconstituam  as  alegações  da  acusação,  bem  como  retirem  a  credibilidade  dos
depoimentos dos policiais. Precedentes. 5. Nesse contexto, e de acordo com a prova produzida, inviável
a absolvição do réu ou a desclassificação do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes) para o
art. 28 do mesmo dispositivo (posse de droga para uso próprio), não merecendo a sentença qualquer
reparo  neste  ponto.  ANÁLISE  DA  DOSIMETRIA  DA  PENA.  NECESSIDADE  DE
REDIMENSIONAMENTO DA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
DO  TRÁFICO  PRIVILEGIADO  EM  RAZÃO  DA  DEMONSTRAÇÃO  DE  DEDICAÇÃO  A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. 6.  O magistrado de piso,  ao dosar  a  sanção do réu,  entendeu como
desfavoráveis os vetores  da conduta social,  dos motivos,  das circunstâncias e  das consequências do
crime, afastando a pena-base em 01 (um) ano do mínimo legal, que é de 05 (cinco) anos. 7. Sobre a
conduta  social,  o  magistrado  afirmou  que  a  mesma  era  desfavorável  em  razão  de  o  réu  não  ter
demonstrado que exercia  qualquer  atividade  laboral  lícita.  Contudo,  a  ausência  de  comprovação de
vínculo  empregatício  não leva  a  presunção de que o acusado possui  má conduta  social,  vez que o
desemprego é infortúnio que permeia grande parte da sociedade atual, não podendo ser utilizado para
fins de agravamento da sanção do réu, devendo ser decotado o traço negativo. Precedentes. 8. No que
tange aos motivos do crime, o julgador afirmou que se consubstanciavam no desejo de obtenção de lucro
fácil. Porém, tal circunstância é elemento inerente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão
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pela qual não pode ser utilizada para exasperar a sanção do réu, sob pena de bis in idem. 9. Da mesma
forma, as consequências do crime foram negativadas porque "embora a polícia tenha logrado êxito em
apreender a droga, sua natureza tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, trazendo
caos e fomentando a vulneração da saúde e da segurança ao meio social".  Contudo, mais uma vez,
estamos diante de elementos abstratos e ínsitos ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que não podem servir
para exasperar a basilar. Assim, também fica neutro o presente vetor. Precedentes. 10. Em giro diverso,
mantém-se o desvalor atribuído em 1ª instância ao vetor "circunstâncias do crime", pois o magistrado
apresentou fundamentação idônea, pautada em elementos concretos do delito, quais sejam, réu flagrado
em praça localizada em um polo de lazer frequentado por muitas famílias e jovens, já tendo sido preso
pela prática de conduta semelhante e solto cerca de dois meses antes dos fatos objetos deste recurso. 11.
Assim,  remanescendo  traço  desfavorável  sobre  apenas  um  dos  vetores  do  art.  59  do  Código
Penal (circunstâncias do crime), deve a pena-base ser redimensionada ao patamar de 05 (cinco) anos e
03 (três) meses de reclusão, observando a mesma proporção aplicada em 1ª instância. 12. Na 2ª fase, não
foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, o que não merece alteração. 13. Na 3ª fase, deixa-se de
aplicar a minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, pois o fato de o recorrente responder a outra ação
penal,  também por  tráfico  de  drogas  -  nº  0065430-29.2015.8.06.0001,  além de  outro  processo  por
receptação,  nº  0025884-64.2015.8.06.0001,  tem o  condão  de  demonstrar  que  se  dedica  à  atividade
criminosa. Precedentes. 14. Fica a sanção definitiva do réu, portanto, redimensionada de 06 (seis) anos
de reclusão para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. Diminui-se a pena pecuniária aplicada
para 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo
dos fatos, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 15. Mantém-se o regime
fechado para o início do cumprimento da pena, pois ainda que a sanção tenha sido fixada em montante
não superior a 8 (oito) anos, a permanência do desvalor atribuído às circunstâncias do crime, com a
consequente  aplicação  da  pena-base  acima  do mínimo legal,  justifica  a  imposição  do regime  mais
gravoso. Precedentes. 16. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
vez que não se mostram preenchidos os requisitos do  art.  44,  I  e  III  do Código Penal.  RECURSO
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO. (TJCE;  APL 0107553-08.2016.8.06.0001;  Primeira
Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 13/09/2017; Pág. 65)

HABEAS  CORPUS.  PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) E COMÉRCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS, E ART. 273, (§
1º - B, INCISOS I, III E V, DO CPB). PRISÃO PREVENTIVA. 1. Excesso de prazo na formação da
culpa.  Superado.  Instrução  processual  encerrada.  Incidência  da  Súmula  nº  52,  STJ.  2.  Requisitos
autorizadores  da  custódia  cautelar  verificados.  Garantia  da  ordem pública.  Gravidade  concreta  dos
crimes  praticados  e  perigo  de  reiteração  delitiva.  "operação  tarja  preta".  Grande  quantidade  de
medicamentos  apreendida.  Conveniência  da  instrução  criminal.  Perigo  de  prejudicar  a  produção
probatória. 3. Irrelevância das condições pessoais favoráveis. 4. Inaplicabilidade das medidas cautelares
diversas da prisão. 5. Pedido de prisão domiciliar. Grave enfermidade. Ausência de documentação apta a
comprovar as condições alegadas. Não preenchimento dos requisitos legais do artigo 318, inc. II, do
código de processo penal. Ordem conhecida e denegada. 1. A caracterização do excesso de prazo para
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formação  de  culpa  ocorre  quando  há  desídia  de  autoridade  dita  coatora,  o  que in  casu,  não  restou
caracterizada, em razão da regularidade do trâmite. A fase de instrução processual foi encerrada, em
seguida as partes apresentaram os memoriais, estando o feito aguardando o julgamento. Em razão disto,
impede-se o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, o que torna superada a
questão,  a  teor  da  Súmula  nº  52,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, in verbis:  "encerrada  a  instrução
criminal,  fica  superada  a  alegação  de  constrangimento  por  excesso  de  prazo".  2.  O  magistrado a
quo decretou a prisão preventiva e, posteriormente, em decisão denegatória de pleito de relaxamento de
prisão, estando ambas concretamente fundamentadas, ao contrário do alegado pelo impetrante, havendo
respeitado os requisitos previstos no art. 312, do código de processo penal, principalmente a garantia da
ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 3. Em tais decisões, percebe-se o respeito aos
requisitos  do art.  312 do código de processo penal,  tendo sido ressaltada a  constrição com base na
garantia  da  ordem  pública,  porque  o  paciente,  apesar  de  não  ter  cometido  crime  com  violência,
pretensamente incorre em delito de elevadíssima gravidade, traficando enorme quantidade e diversidade
de medicamentos controlados. 4. Assim, após precedida as investigações da operação tarja preta, foi
apreendida uma grande quantidade e diversidade de medicamentos destinados à venda e distribuição,
constituindo um verdadeiro "bazar clandestino de medicação", sem registro e fiscalização pelo órgão de
vigilância sanitária competente, colocando em risco à saúde pública. Assim, para evitar, sobretudo, a
reiteração delituosa, diante da real possibilidade de que solto, o paciente torne a praticar novas infrações
penais, faz-se necessária sua segregação. Ademais, há indícios de que o paciente aufere altos lucros com
as operações ilegais, de modo a indicar a ocupação de elevado posto na hierarquia delituosa, bem como
de que os medicamentos comercializados são fruto de desvio da rede pública de saúde. 5. O segundo
ponto levantado pelo magistrado a quo é a constrição cautelar para a conveniência da instrução criminal.
Pelos motivos expostos primeiramente no Decreto prisional, percebe-se que a prisão cautelar do acusado
se faz necessária no intuito de resguardar as testemunhas e as provas físicas até a conclusão processual,
pois,  destaca  o  magistrado a  quo que  o  paciente  pode  influir  na  operação  tarja  preta,  a  qual  visa
exatamente desmontar esquemas de tráfico de medicamentos, semelhantes ao que vemos in casu. 6. Por
fim, quanto à existência de condições pessoais favoráveis a fim de que o paciente possa responder ao
processo  em  liberdade,  mais  uma  vez,  ressalto  ser  preciso  notar  que  essas  devem  ser  avaliadas
conjuntamente às peculiaridades do caso concreto, já que por si sós não possuem o condão de conceder a
liberdade provisória obrigatoriamente. 7. Tudo quanto apresentado põe em plena evidência o elevado
grau  de  periculosidade  do  paciente,  de  sorte  a  justificar  a  adoção  daquela  medida  cautelar  mais
extremada, qual seja a custódia preventiva, pelo simples motivo de que nenhuma outra daquelas postas
no elenco constante  do art.  319 do código de processo penal se mostra  suficiente  para resguardar  a
ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da Lei Penal e a ordem econômica. 8. Por fim, em
relação ao pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar, por sofrer de insuficiência renal,
bem como  esofagite  erosiva  provocada  por  refluxo  gástrico,  necessitando  tomar  um "coquetel"  de
remédios, verifica-se que, igualmente, não merece acolhimento. A par do exposto, não demonstrado, de
forma inequívoca, a gravidade do atual estado de saúde do paciente, bem como a impossibilidade de
receber  tratamento  no  estabelecimento  prisional  em  que  se  encontra,  absolutamente  inviável  a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 9. Ordem conhecida, porém, denegada. (TJCE;
HC 0625374-34.2017.8.06.0000;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Antônio  Padua  Silva;  DJCE
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18/09/2017; Pág. 133)  

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
DEFESA EFETIVA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPORTÂNCIA
DA  PALAVRA  DA  VÍTIMA  EM  CRIMES  DE  NATUREZA  SEXUAL.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DO  CRIME  COMPROVADAS.  APELAÇÃO  CONHECIDA  E  NÃO
PROVIDA. 1.  Recurso  de  apelação  no  qual  se  requer  a  anulação  da  ação  penal,  considerando  a
inexistência de defesa prévia. Subsidiariamente, requereu-se pela absolvição do réu, sob o fundamento
de que não existem provas suficientes para a condenação. 2. Verifica-se que, ao contrário do alegado, o
réu fora assistido durante todo o rito processual por advogado dativo. Portanto, não há qualquer nulidade
por cerceamento de defesa, tendo em vista que, frente a inércia do acusado em constituir defensor, o
Juízo a quo nomeou defensor dativo, para representar o acusado, que assim se fez presente e diligente a
todos os atos processuais. Neste sentido, conforme o princípio pas de nullité sans grief, somente gera
nulidade o ato ou omissão que que prejudica a defesa do réu. Ademais, ainda que houvesse deficiência
de defesa, o apelante não provou tal ocorrência. 3. Da análise dos autos verifica-se que a materialidade e
autoria  delitiva  encontram-se  devidamente  comprovadas,  conforme  se  depreende  das  provas
testemunhais e da declaração da vítima. 4. Desta forma, não é possível absolver o apelante por falta de
provas, já que estas existem e lastrearam o convencimento do juízo de 1º grau. 5. Apelação conhecida e
não provida. (TJCE; APL 0000125-65.2009.8.06.0177; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo
Nonato Silva Santos; DJCE 13/09/2017; Pág. 81)
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