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Prezados colegas, 
Esperamos estejam todos bem!
Segue o Informativo quinzenal CAOCRIM 018/2016, 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.
Neste número, nossos agradecimentos ao Exmo. Sr. Dr. Fabio Argolo, pelas contribuições  
apresentadas.
Boa leitura!

EQUIPE CAOCRIM

EVENTOS 
CHAMADA DE ARTIGOS

Simpósio Internacional sobre Direito Atual – A Universidade de Santiago de Compostela celebrará o I 
Simpósio Internacional sobre Direito Atual (ISINDA), tendo 12 linhas temáticas, dentre elas Defesa dos 
Direitos Fundamentais e Direitos Humanos e Direito Penal e Criminologia no contexto atual. 

O evento terá lugar em 28 e 29/01/2017, e até o dia 03 de janeiro de 2017 os interessados poderão 
apresentar contribuições por internet, via vídeo, ou artigos jurídicos.

Mais informações em http://www.sindausc.com/call-for-papers. 
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✔ Falta  de  laudo  pericial  definitivo  pode  ser  suprida  na  comprovação  de  tráfico  - 

https://goo.gl/arQ27M 
✔ Ministro  nega  indulto  a  empresários  condenados  na  AP 470  que  não  quitaram  pena 

pecuniária - https://goo.gl/5z3rGh 

✔ Ministra Cármen Lúcia diz que preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil - 
https://goo.gl/mddcxR 

✔ Ministro  nega liminar para empresário  que questiona local  de  cumprimento da pena - 
https://goo.gl/a9NJMS 

✔ Fórum amplia para mais quatro varas atendimento da Central de Apoio à Área Criminal - 
https://goo.gl/MtUE8X 

✔ Perito  acusado  de  corrupção  em  Juazeiro  do  Norte  tem  habeas  corpus  negado  - 
https://goo.gl/ee1p4D 

✔ Julgamento sobre execução de multas em condenações penais é suspenso por pedido de 
vista - https://goo.gl/yf0rDN 

✔ Acordo  de  delação  premiada  não  pode  ser  questionado  por  quem  não  seja  parte  -  
https://goo.gl/Y2Bncu  

✔ Polícia prende mulher que negociava drogas pelo WhatsApp - https://goo.gl/6hxdPO  

✔ Justiça  nega  pedido  de  liberdade  provisória  a  PM acusado  de  atirar  em  seguranças  - 
https://goo.gl/SJcvd2  

✔ Ministra Cármen Lúcia discute sistema carcerário com governadores - https://goo.gl/hyoj98 

✔ MPCE  participa  da  inauguração  da  maior  unidade  prisional  do  Ceará  - 
https://goo.gl/WSCo9S 

✔ Judiciário  demora  décadas  para  punir  responsáveis  por  homicídios  - 
https://goo.gl/y3Sh7r  

✔ STF decidirá se proibição de jogos de azar prevista em legislação de 1941 é compatível com 
a Constituição - https://goo.gl/BriFxG  

✔ Juizados  Especiais  de  Roraima  intimam  partes  por  meio  do  Whatsapp  - 
https://goo.gl/0esQUt 

✔ Lei municipal  que criminaliza manifestações  contra a fé  cristã é questionada no STF - 
https://goo.gl/b5IO98 

✔ Mato Grosso do Sul cria conselho de alienação para bens apreendidos - https://goo.gl/PXPvBJ 
✔ Ministro reafirma que prescrição em falta disciplinar deve ser regida pelo Código Penal - 

https://goo.gl/gRdqVk 
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✔ Presidente do STF recebe representantes de vítimas de violência - https://goo.gl/tbMpaX 

✔ Penitenciária de Pedrinhas inaugura duas salas de videoconferência - https://goo.gl/Yosy3W 

✔ STF  reafirma  jurisprudência  sobre  execução  da  pena  após  condenação  em  segunda 
instância - https://goo.gl/pi0kj1 

✔ CNJ faz campanha no Twitter sobre a violência contra a mulher - https://goo.gl/JPOso4 
✔ Presidente  do STF discute  violência  no Brasil  com diretor de  fundação internacional - 

https://goo.gl/xc1mcS 

✔ Tráfico de drogas é o crime mais cometido pelos menores infratores - https://goo.gl/TQF4XU 

DIRETO DO STF

REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 971.959-RS
RELATOR:  MIN.  LUIZ  FUX  -  EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PENAL  E 
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE.  ARTIGO 305 DO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO 
PENAL À LUZ DO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. RE Nº 971.959. TEMA Nº 907. 

Inadmissibilidade de RE em matéria penal e prazo recursal
A Primeira Turma, por maioria e em razão da intempestividade, não conheceu de agravo regimental 
interposto  contra  decisão  que  inadmitiu,  na  origem,  recurso  extraordinário  sobre  matéria  penal.
De início, o ministro Edson Fachin (relator) destacou que a decisão de inadmissibilidade foi publicada 
em 26.4.2016 (terça-feira), com início do prazo recursal em 27.4.2016 (quarta-feira) e fim em 11.5.2016 
(quarta-feira), mas o agravo somente foi interposto em 17.5.2016 (terça-feira), quando já expirado o 
prazo  de  quinze  dias  corridos.  Observou  que  o  prazo  previsto  para  a  interposição  de  agravo  de 
instrumento contra decisão que inadmite recurso extraordinário era de cinco dias, conforme o art. 28 da 
Lei 8.038/1990. Com as alterações do Código de Processo Civil pela Lei 8.950/1994, a Corte pacificou o 
entendimento  de  que  o  art.  28  da  Lei  8.038/1990  não  havia  sido  revogado  em  matéria  penal,  
permanecendo o prazo de cinco dias para interposição do agravo. Relembrou que o novo Código de 
Processo Civil (CPC) alterou a sistemática recursal e, especificamente quanto ao recurso extraordinário, 
revogou expressamente os arts. 26 a 29 e 38 da Lei 8.038/1990, conforme disposto no art. 1.072 do novo 
diploma instrumental. Entretanto, foi mantido o art. 39 da Lei 8.038/1990 (“Da decisão do Presidente do 
Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão 
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especial,  Seção ou Turma, conforme o caso,  no prazo de cinco dias”),  que cuida de agravo interno, 
distinto  do  agravo  cabível  para  destrancamento  de  recurso  extraordinário.  Por  sua  vez,  o  agravo 
destinado a destrancar recurso extraordinário criminal era regulamentado pelo art. 28 da Lei 8.038/1990, 
revogado. Feitas essas considerações, o ministro verificou que, em razão da alteração da base normativa, 
inexistindo previsão específica no Código de Processo Penal (CPP) e no Regimento Interno do Supremo 
Tribunal  Federal  (RISTF),  à  luz  do  preconizado  no  art.  3º  do  CPP,  o  prazo  a  ser  observado  na 
interposição do agravo destinado a impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é 
o da regra geral do art. 1.003, § 5º, do novo CPC, ou seja, de 15 dias. A despeito do que dispõe o art.  
219, “caput”, do novo CPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso concreto 
trata de agravo em recurso extraordinário em matéria criminal. Nessa hipótese, as regras do processo 
civil somente se aplicam subsidiariamente. Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente 
expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no 
processo penal está prevista no art. 798 do CPP (“Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos 
e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”). Portanto, o novo CPC não 
regula o processo penal nesse particular.  Logo, diante  da nova sistemática processual,  o prazo para 
interposição  do agravo que  almeja  destrancar  recurso  extraordinário  criminal  inadmitido  na  origem 
passou a ser de 15 dias, com a contagem regida pelo CPP. A ministra Rosa Weber e os ministros Luiz  
Fux  e  Roberto  Barroso  acompanharam o  relator  quanto  à  intempestividade  do  recurso  para  não  o 
conhecer,  uma vez  que a  interposição  se  deu 21 dias  após  o início  do  prazo,  mas  não quanto  aos 
fundamentos. Vencido o ministro Marco Aurélio, que afastava a intempestividade, por considerar ter 
havido  a  uniformização  dos  prazos  em  15  dias  úteis,  exceto  para  embargos  declaratórios.  ARE 
993407/DF, rel. Min. Edson Fachin, 25.10.2016. (ARE-993407) 

Pesca ilegal: crime de perigo e princípio da insignificância
A Segunda Turma, em julgamento conjunto, denegou a ordem em “habeas corpus” e negou provimento a 
recurso ordinário em “habeas corpus” em que se pretendia fosse reconhecida a atipicidade da conduta 
pela incidência do princípio da insignificância. Em ambos os casos, os envolvidos foram denunciados 
pela  suposta  prática  do  crime  do  art.  34  da  Lei  9.605/1998  (pesca  proibida).
Em um dos processos, a denúncia foi oferecida em razão de o acusado ter sido encontrado com 70 
metros de rede de malha número 16 e iscas vivas, porém sem pescado algum. No outro, o denunciado foi 
flagrado praticando atos de pesca amadora, com o uso de redes de emalhar ancoradas (fixas), em local  
interditado para a atividade durante o período de safra da tainha. Também não havia nenhum espécime 
em seu poder. O Colegiado citou a definição da atividade da pesca, conforme o disposto no art. 36 da Lei 
9.605/1998 (“Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, 
apanhar,  apreender  ou  capturar  espécimes  dos  grupos  dos  peixes,  crustáceos,  moluscos  e  vegetais 
hidróbios,  suscetíveis  ou  não  de  aproveitamento  econômico,  ressalvadas  as  espécies  ameaçadas  de 
extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora”). De acordo com o texto legal, a pesca não se 
restringe à captura do ser vivo, mas também abrange todo ato tendente a fazê-lo. Nesse sentido, a Turma 
assentou tratar-se  de  crime  de  perigo,  que  se  consuma com a  mera  possibilidade  de  dano ao  bem 
jurídico. Assim, a captura por meio da pesca é mero exaurimento do delito, de modo que não se pode 
falar  em crime de  bagatela  por  não ter  sido apreendido nenhum ser  vivo.  Os comportamentos  dos 
denunciados  apresentam elevado  grau  de  reprovabilidade.  Além disso,  os  crimes  não  se  exauriram 
porque as autoridades intervieram antes que houvesse dano maior à fauna aquática.  RHC 125566/PR, 
rel. Min. Dias Toffoli, 26.10.2016. (RHC-125566) - HC 127926/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 26.10.2016. 
(HC-127926) 
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Dosimetria da pena e custos da atuação estatal
Os elevados custos da atuação estatal para apuração da conduta criminosa e o enriquecimento ilícito 
logrado pelo agente não constituem motivação idônea para a valoração negativa do vetor "consequências 
do crime" na primeira fase da dosimetria da pena (CP/1940, art. 59). Com base nesse entendimento, a 
Segunda  Turma  concedeu  de  ofício  a  ordem  em  “habeas  corpus”,  para  determinar  ao  juízo  que 
redimensione  a  pena  do  paciente,  condenado  pela  prática  de  tráfico  de  drogas  (art.  12  da  Lei 
6.368/1976). No caso, o juízo prolator da sentença condenatória reputou desfavoráveis as consequências 
do crime, por entender que a investigação criminal teria exigido despesas excessivas dos órgãos estatais 
responsáveis  pela  repressão,  assim  como  por  ter  o  condenado  obtido  enriquecimento  ilícito  em 
decorrência da prática criminosa. A defesa sustentou ter havido violação dos princípios constitucionais 
da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais (CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX). 
Alegou que o alto custo da investigação criminal não serviria de justificativa para a majoração da pena, 
bem como que os vetores negativos considerados na sentença condenatória teriam sido valorados de 
forma global, e não individualmente. O Colegiado decidiu que as despesas suportadas pelo Estado com a 
persecução  criminal  e  o  enriquecimento  ilícito  do  condenado  não  se  subsumem no  vetor  negativo 
“consequências do crime” (CP/1940, art. 59), entendido como dano decorrente da conduta praticada pelo 
agente. Além disso, assentou que, embora recomendável a valoração individualizada de cada vetor na 
primeira fase da dosimetria, a fixação da pena-base de forma conglobada — sem a particularização do 
“quantum” de pena especificamente atribuído a cada um dos vetores negativos — não impede que as 
instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem o seu reajustamento. Assim, em 
se tratando de pena-base conglobada, nada obsta que, decotado algum vetor negativo indevidamente 
reconhecido, seja determinado ao juízo de primeiro grau que proceda ao redimensionamento da pena 
imposta, com os abatimentos pertinentes. Asseverou, também, que o efeito devolutivo da apelação, no 
caso de recurso exclusivo da defesa, transfere o conhecimento de toda a matéria impugnada ao Tribunal 
“ad quem”,  que pode até  mesmo rever  os  critérios de individualização definidos  na sentença penal 
condenatória, para manter ou reduzir a pena. O reajustamento da pena-base, nessas hipóteses, não deve 
extravasar  a  pena  aplicada  em  primeiro  grau,  sob  risco  de  “reformatio  in  pejus”.
HC 134193/GO, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 26.10.2016. (HC-134193) 

Latrocínio: pluralidade de vítimas fatais e concurso formal
A Primeira Turma iniciou julgamento de recurso ordinário em “habeas corpus” em que se pretende a 
desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo, assim como a exclusão do concurso formal 
impróprio reconhecido quanto aos crimes de latrocínio. No caso, o recorrente foi condenado a 42 anos 
de reclusão pela prática das condutas previstas nos arts. 148 (sequestro e cárcere privado), 157, § 3º,  
segunda parte (latrocínio), por duas vezes, e 211 (ocultação de cadáver) do Código Penal (CP/1940). 
Reconheceu-se, ainda, o concurso formal impróprio com relação aos crimes de latrocínio, considerada a 
existência de duas vítimas fatais.
A defesa pretende a desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo, ante a ausência de provas de 
que o recorrente teria concorrido para a morte das vítimas, bem como em razão da participação de menor 
importância na prática delituosa. Pede, também, a exclusão do concurso formal de crimes, por entender 
ter  havido  apenas  um  latrocínio,  não  obstante  a  pluralidade  de  mortes.  Requer,  por  fim,  o 
reconhecimento do direito à progressão ao regime semiaberto. O ministro Marco Aurélio (relator) deu 
parcial  provimento  ao  recurso.  Quanto  à  desclassificação  pretendida,  consignou  que  o  Juízo 
sentenciante, em harmonia com o ordenamento jurídico, julgou ter o recorrente contribuído ativamente 
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para a realização do delito, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com pleno domínio 
do fato. Além disso, o agente teria assumido o risco de produzir resultado mais grave, ciente de que 
atuava em crime de roubo, no qual as vítimas foram mantidas em cárcere sob a mira de arma de fogo. 
Segundo o relator, aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da 
vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua  
participação se revele de menor importância. No tocante ao reconhecimento de crime único, ponderou 
que latrocínio é delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da existência de mais de uma 
vítima fatal. Acrescentou, por fim, que a pluralidade de vítimas é insuficiente para configurar o concurso 
de crimes, uma vez que, na espécie, o crime fim arquitetado foi o de roubo (CP/1940, art. 157, § 3º), e  
não o de duplo latrocínio. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator. Os ministros Roberto Barroso 
e  Rosa Weber  negaram provimento  ao recurso,  por  entenderem que,  diante  da  ocorrência  de duplo 
homicídio, estaria configurado o concurso formal de crimes. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu 
vista dos autos. RHC 133575/PR, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 8.11.2016. (RHC-133575) 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PENAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  PRIVILEGIADO  DE 
DROGAS. AFASTADO O CARÁTER HEDIONDO NO JULGAMENTO DO HC 118.533 PELO 
PLENÁRIO  DO  STF.  POSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DE  INDULTO  PREVISTO  EM 
DECRETO  PRESIDENCIAL,  ATENDIDOS  OS  REQUISITOS.  AUSÊNCIA DE  VIOLAÇÃO 
AOS ARTIGOS 5º,  XLIII,  e  84,  XII,  DA CF/88.  RECURSO DESPROVIDO. Decisão:  Trata-se 
recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, manejado 
com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: RECURSO DE�  
AGRAVO.  INDULTO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE 
SUBSTITUÍDA  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  REQUISITOS  CUMPRIDOS.  DECISÃO 
MANTIDA. 1. A concessão do indulto aos condenados por tráfico de drogas é possível, nos termos do 
Decreto nº 7.873/2012, quando a pena privativa de liberdade imposta foi substituída por restritivas de 
direito  e  o  réu  cumpriu,  até  25.12.2012,  1/4  da  reprimenda,  se  primário,  e  1/3,  se  reincidente.  2. 
Cumpridos os requisitos estabelecidos pelo art. 1º, inciso XII, do Decreto nº 7.873/2012, o benefício 
deve ser concedido.  3.  Recurso conhecido e desprovido.  (doc.  4) Nas razões do apelo extremo,  o�  
recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XLIII, e 
84, XII, da Constituição Federal. Busca o reconhecimento da referida violação constitucional, uma vez 
que o Tribunal de origem concedeu indulto, com base no Decreto 7.873/2012, em benefício da recorrida, 
que havia sido condenada à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática 
do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com os artigos 33, § 4º, e 40, III, da Lei 11.343/2006,  
substituída por duas penas restritivas de direitos. Sustenta que a condenação se refere a crime equiparado 
a hediondo, portanto, impeditivo da concessão de indulto da pena. É o relatório. DECIDO. O recurso 
não merece prosperar. Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
ADI 2.795-MC, declarou a inconstitucionalidade da concessão de indulto aos condenados por crimes 
hediondos  ou  a  eles  equiparados,  em  face  da  vedação  expressa  contida  no  artigo  5º,  XLIII,  da 
Constituição Federal. Nessa linha de entendimento, a Corte já reconheceu a impossibilidade de se aplicar 
o benefício do indulto aos crimes hediondos com base em decretos presidenciais a cada ano editados, a 
exemplo dos seguintes precedentes: RE 974.402, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08/06/2016; RE 959.402, 
Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/05/2016; RE 945.278, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17/02/2016. 
Ocorre, todavia, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533, rel. Min. 
Cármen Lúcia, assentou a tese de que não se considera hediondo, para os fins da Lei 8.072/1990, o 
tráfico  privilegiado  de  drogas,  nos  termos  da  seguinte  ementa:  HABEAS  CORPUS.�  
CONSTITUCIONAL,  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES. 
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7APLICAÇÃO  DA  LEI  N.  8.072/90  AO  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  PRIVILEGIADO: 
INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de 
entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não se harmoniza com a hediondez do 
tráfico de entorpecentes definido no § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao 
delito  cometido  sob  o  manto  do  privilégio  apresenta  contornos  mais  benignos,  menos  gravosos, 
notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, 
a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente 
constrangimento  ilegal  ao se estipular  ao  tráfico  de  entorpecentes  privilegiado os  rigores  da  Lei  n. 
8.072/90. 4. Ordem concedida.  (DJe 19/09/2016) Verifica-se, inclusive, no voto da relatora do referido�  
writ, ponderação que envolve a concessão de benefícios na hipótese do tráfico privilegiado, como se 
observa do seguinte trecho, in verbis: Ademais, é de se ressaltar que, a despeito da Constituição da�  
República impedir  a concessão de graça ou anistia  e da Lei n.  11.313/2006 o indulto ao tráfico de 
entorpecentes,  os  Decretos  Presidenciais  ns.  6.706/08  e  7.049/09  beneficiaram os  condenados  pelo 
tráfico  de  entorpecentes  privilegiado  com  o  indulto,  o  que  demonstra  que  os  mencionados  textos 
normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo. Assim, no 
meu  entendimento,  há  evidente  constrangimento  ilegal  ao  se  estipular  ao  tráfico  de  entorpecentes 
privilegiado os rigores legais destinados ao tráfico de entorpecentes equiparado ao crime hediondo.�  
Assim, ressalvado meu entendimento externado por ocasião daquele julgamento, o que se observa é que,  
com o  afastamento  do  caráter  hediondo  do  crime  de  tráfico  privilegiado  de  drogas,  cumpridos  os 
requisitos fixados pelo decreto presidencial, não subsiste óbice para a concessão do benefício de indulto 
à parte recorrida, por não se verificar ofensa aos artigos 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. 
Nesse sentido: RE 991.265, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23/9/2016 e RE 971.369, rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJe 02/09/2016. Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 
21,  §  1º,  do  RISTF.  Publique-se.  Brasília,  7  de  novembro  de  2016.  Ministro  Luiz  Fux  Relator 
Documento assinado digitalmente. (STF - RE: 954193 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. LUIZ 
FUX, Data de Julgamento: 07/11/2016,  Data de Publicação: DJe-238 09/11/2016)1

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PACIENTE 
CONDENADO À PENA DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  QUANTIDADE  DE  DROGA  E 
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO A EVIDENCIAR QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS 
ATIVIDADES  CRIMINOSAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO  SUPORTE 
FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT.  FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL 
MAIS  GRAVOSO  COM  BASE  NA  GRAVIDADE  DO  DELITO.  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. 1. A 
jurisprudência  desta  Corte  Superior,  à  luz  da  orientação  da  Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal 
Federal, exarada no julgamento do HC 109.956/PR, com o fito de conceder efetividade ao disposto no 
art. 102, II, a, da Constituição da República, e nos arts. 30 a 32 da Lei n. 8.038/1990, assentou-se no 
sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, com vistas a 
não se desvirtuar a finalidade desse remédio constitucional. No entanto, quando a ilegalidade apontada é 
flagrante, excepciona-se a análise do constrangimento, justificando-se a atuação deste Superior Tribunal, 
caso em que se concede a ordem de ofício. Nesse mesmo sentido: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. 
Min. Felix Fischer, julgado em 7/5/2015, DJe de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 

1 Lembrando que, “data venia”, o CAOCRIM expediu nota técnica a respeito do tema. Vide Ofício-Circular CAOCRIM 
052, de 31/10/2016.
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Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/5/2015. 2. Mantém-se o não reconhecimento da minorante 
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a Corte de origem deixou de aplicá-la em 
razão da quantidade de substância entorpecente apreendida  101,92 g (cento e um gramas e noventa e�  
dois  centigramas)  de  maconha  ,  bem  como  em  razão  do  contexto  da  apreensão,  porquanto  foi�  
encontrado no quarto em que pernoitava o réu R$ 84,55 (oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos)  e  uma  balança  de  precisão,  destacando,  outrossim,  a  prática  da  conduta  espúria  por 
aproximadamente dois meses, com o mínimo de organização, circunstâncias que evidenciaram o fato de 
o réu dedicar-se às atividades criminosas. Por outro lado, a desconstituição do entendimento adotado na 
origem demandaria a incursão no suporte fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o 
habeas corpus. 3. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 pelo Supremo 
Tribunal Federal, o Julgador, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deverá observar 
a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, 
em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a 
quantidade  e  a  natureza  da  substância  entorpecente  apreendida  (art.  42  da  Lei  n.  11.343/2006).  4. 
Hipótese em que as instâncias ordinárias fixaram regime prisional mais gravoso em razão da gravidade 
do delito,  o que impõe o reconhecimento do constrangimento ilegal invocado. Assim, considerada a 
quantidade de pena aplicada e fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das 
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, deve ser concedida a ordem, de ofício, para que seja 
estabelecido o regime inicial semiaberto. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 
para fixar o regime inicial  semiaberto para o cumprimento da reprimenda nos autos do Processo n. 
0004488-91.2014.4.8.26.0071". Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de dois anos e 
onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, substituída por restritiva de direitos, pela prática de 
tráfico  de  drogas,  prevista  no  art.  33  da  Lei  11.343/2006,  ao  portar  101g de  maconha  (pág.  2  do 
documento eletrônico 1). O Parquet apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a 
aplicação da causa de diminuição da pena por tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de 
Drogas e fixou a pena em cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Além do 
aumento da pena, o TJSP determinou a expedição do mandado de prisão, em virtude do exaurimento das 
instâncias ordinárias. Irresignada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de 
Justiça,  que  não  conheceu  do  writ,  mas  concedeu  a  ordem,  de  ofício,  para  determinar  o  regime 
semiaberto no cumprimento inicial da pena. No presente writ, dirigido a este Tribunal, a Defensoria pede 
a concessão da liminar para que seja permitido ao paciente que aguarde o julgamento deste habeas�  
corpus em liberdade . No mérito, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena em seu�  
patamar máximo, 2/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.. É o relatório. Decido. Entendo 
que não é o caso de concessão de liminar. O pedido formulado carece da fumaça do bom direito, tendo 
em vista a decisão do Plenário do STF no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 
e 44. Ressalvado o meu posicionamento, esta Corte entendeu que o artigo 283 do Código de Processo 
Penal não impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância. Este precedente, 
de eficácia erga omnes e efeito vinculante, impede a concessão do pedido formulado cautelarmente, sem 
prejuízo da análise do mérito do presente writ, que trata da aplicação da causa de diminuição da pena por 
tráfico privilegiado. Isso posto, indefiro a liminar. Ouça-se a Procuradoria-Geral da República. Publique-
se. Brasília, 9 de novembro de 2016. Ministro Ricardo Lewandowski Relator. (STF - MC HC: 138160 
DF - DISTRITO FEDERAL 0060670-56.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Data de Julgamento: 09/11/2016,  Data de Publicação: DJe-240 11/11/2016)
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      DICA DE LEITURA 
   

                JULGADOS DO 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  VIAS  DE  FATO  COMETIDA  NO 
ÂMBITO  FAMILIAR  CONTRA  MULHER.  PRINCÍPIO  DA  BAGATELA  IMPRÓPRIA. 
INAPLICABILIDADE.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem 
jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos 
crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das 
relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Logo, a reconciliação do casal não implica no 
reconhecimento  da  atipicidade  material  da  conduta  ou  a  desnecessidade  de  pena  (Precedentes).  2. 
Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp: 1602827 MS 2016/0145781-0, Relator: Ministro 
RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2016,  T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 09/11/2016)

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 
DROGAS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  QUANTIDADE  E  DIVERSIDADE  DOS 
ENTORPECENTES APREENDIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.  1. O 
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Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza 
ou  a  diversidade  dos  entorpecentes  apreendidos  podem servir  de  fundamento  ao  decreto  de  prisão 
preventiva.  2.  No caso  dos  autos,  a  custódia  cautelar  do recorrente  está  devidamente justificada  na 
necessidade  de  garantia  da  ordem  pública,  tendo  em  vista  a  grande  quantidade  de  entorpecente 
apreendida - entorpecente apreendida - 353 gramas de haxixe, 893 gramas de skunk e 53 compridos de 
ecstasy. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 73229 SP 2016/0181597-2, 
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/10/2016,  T5 - QUINTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 09/11/2016)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FURTO 
QUALIFICADO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
VIOLADO.  SÚMULA  N.  284  DO  PRETÓRIO  EXCELSO.  NULIDADE  DAS  PROVAS. 
INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  VIOLAÇÃO  NÃO  CONFIGURADA.  NECESSIDADE 
DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA. N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA 
PENA. ART.  59  DO  CP.  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.  MAUS 
ANTECEDENTES.  CONDENAÇÃO DEFINITIVA.  FUNDAMENTO IDÔNEO.  CONCESSÃO 
DE  HABEAS  CORPUS  DE  OFÍCIO.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial 
quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos. 
2.  Em relação à omissão do acórdão, registra-se que o recorrente não apontou o dispositivo de Lei 
federal porventura violado pelo acórdão prolatado na instância ordinária, o que atrai o óbice da Súmula 
n.  284  do  Supremo  Tribunal  Federal.  STF.  3.  O  acolhimento  da  pretensão  recursal  demandaria  o 
revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 
A referida vedação encontra respaldo no Enunciado N. 7 da Súmula desta corte, verbis: "a pretensão de 
simples  reexame  de  prova  não  enseja  Recurso  Especial  ".  4.  No  que  toca  à  concessão  de habeas 
corpus de ofício, esta demanda a ocorrência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica na 
hipótese.  Agravo  regimental  desprovido. (STJ;  AgRg-AREsp  966.004;  Proc.  2016/0211487-4;  SP;  
Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/11/2016) 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  POSSE DE DROGAS PARA 
CONSUMO  PRÓPRIO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  CABIMENTO. 1.  A 
jurisprudência de ambas as Turmas Criminais deste Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento 
assente no sentido de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou 
presumido, que visa a proteger a saúde pública, não havendo necessidade, portanto, de colocação em 
risco  do  bem  jurídico  tutelado,  de  tal  forma  que  não  há  falar  em  incidência  do  postulado  da  
insignificância  em delitos  desse  jaez,  porquanto,  além de  ser  dispensável  a  efetiva  ofensa  ao  bem 
jurídico protegido, a pequena quantidade de droga é inerente à própria essência do crime em referência. 
2.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp:  1581573  RS  2016/0036300-4,  Relator: 
Ministro  RIBEIRO DANTAS,  Data  de  Julgamento:  11/10/2016,   T5 -  QUINTA TURMA, Data  de 
Publicação: DJe 09/11/2016)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  VIAS  DE  FATO  COMETIDA  NO 
ÂMBITO  FAMILIAR  CONTRA  MULHER.  PRINCÍPIO  DA  BAGATELA  IMPRÓPRIA. 
INAPLICABILIDADE.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO. 1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem 
jurisprudência reiterada de que não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos 
crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das 
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relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Logo, a reconciliação do casal não implica no 
reconhecimento  da  atipicidade  material  da  conduta  ou  a  desnecessidade  de  pena  (Precedentes).  2. 
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1602827 MS 2016/0145781-0, Relator: Ministro 
RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2016,  T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 09/11/2016)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  VIAS  DE  FATO  COMETIDA  NO 
ÂMBITO  FAMILIAR  CONTRA  MULHER. PRINCÍPIO DA BAGATELAIMPRÓPRIA. 
INAPLICABILIDADE.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO. 1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem 
jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos 
crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das 
relações domésticas, dada a relevância penal daconduta. Logo, a reconciliação do casal não implica no 
reconhecimento da atipicidade  material da conduta  ou  a  desnecessidade  de  pena  (precedentes).  2. 
Agravo  regimental  não  provido. (STJ;  AgRg-REsp  1.602.827;  Proc.  2016/0145781-0;  MS;  Quinta  
Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 09/11/2016) 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. LEI 
MARIA  DA  PENHA.  DESACATO.  CONDUÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR  SOB  A 
INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E 
MATERIALIDADE.  ANÁLISE  FÁTICO-PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  PRONÚNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO.  GRAVIDADE  DO  CRIME.  MODUS 
OPERANDI  DELITIVO.  RENITÊNCIA  CRIMINOSA.  ELEMENTOS  CONCRETOS  A 
JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. 
A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-
probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da 
instrução criminal.  2. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a 
indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada 
pelo  acusado,  quais  sejam,  o modus  operandi delitivo  e  a  renitência  criminosa,  visto  que  o  réu 
pretensamente visou atropelar pelas costas a ofendida, sua companheira à época, dirigindo sob efeito de 
substância  psicoativa,  descendo  depois  do  veículo  automotor  e  agredindo  a  vítima,  que  estava 
desfalecida,  culminando  por  desacatar  o  policial  que  o  prendeu,  tendo  o  acusado,  inclusive, 
envolvimento anterior na prática de outro delito de violência doméstica contra a mulher, demonstrando-
se, assim, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.  3. Ordem denegada. (STJ; HC 
374.102;  Proc.  2016/0264413-4;  DF;  Sexta  Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis  Moura;  DJE  
24/11/2016) 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.  DESCABIMENTO. 
EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PAD. IMPRESCINDIBILIDADE. 
SÚMULA N. 533 DO STJ. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 
109,  INCISO  VI,  DO  CÓDIGO  PENAL.  CP.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  NÃO 
EVIDENCIADA.  REGRESSÃO  DE  REGIME.  ALTERAÇÃO  DA  DATA-BASE  PARA  A 
CONCESSÃO  DE  NOVOS  BENEFÍCIOS.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Em consonância com a 
orientação  jurisprudencial  da  Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal.  STF,  esta  Corte  não 
admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se 
existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, 
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apreciando recurso representativo da controvérsia. REsp. 1.378.557/RS. , pacificou o entendimento no 
sentido  da  imprescindibilidade  da  instauração,  pelo  Diretor  do  estabelecimento  prisional,  de 
Procedimento  Administrativo  Disciplinar.  PAD  para  a  apuração  e  reconhecimento  da falta grave. 
Inteligência da Súmula n. 533/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a aplicação, por analogia, 
do prazo prescricional do art. 109, inciso VI, do Código Penal às faltas graves praticadas no curso da 
execução penal. Desde a publicação da Lei n. 12.234, de 5/5/10, o prazo para que a falta grave seja 
apurada em Processo Administrativo Disciplinar PAD e homologada em juízo é de 3 anos, a contar do 
cometimento da referida falta disciplinar. Precedentes. No caso em apreço, não tendo transcorrido 3 anos 
desde o cometimento da falta grave, não há que se falar em prescrição. 4. A Terceira Seção desta Corte, 
no julgamento do EREsp 1.176.486/SP, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
uniformizou o entendimento de que o cometimento de falta grave pelo apenado importa na alteração da 
data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da 
pena. O cometimento de falta grave ainda autoriza a regressão de regime, quando diverso do fechado, 
consoante o art.  118, I,  da Lei de Execução Penal.  LEP. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 
361.603; Proc. 2016/0175028-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 24/11/2016) 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 
CABIMENTO.  COMUTAÇÃO.  DECRETO  PRESIDENCIAL 
8.380/2014. FALTA GRAVE COMETIDA  EM  PERÍODO  ABRANGIDO  PELO  DECRETO. 
AUSÊNCIA  DE  APURAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
CONFIGURADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE 
OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não 
cabe habeas  corpus substitutivo  do  recurso  legalmente  previsto  para  a  hipótese,  impondo-se  o  não 
conhecimento  da  impetração,  salvo  quando  constatada  a  existência  de  flagrante  ilegalidade  no  ato 
judicial  impugnado.  2.  Depreende-se  do  Decreto  Presidencial  n.  8.380/2014  que  a  declaração  de 
comutação está  condicionada à  inexistência  de  aplicação de  sanção,  ou seja,  além do cometimento 
da falta disciplinar de natureza grave nos doze meses que antecedem a publicação do Decreto, imperiosa, 
ainda,  a  existência  da  sanção  respectiva,  devidamente  reconhecida  pelo  juízo  competente  mediante 
procedimento submetido ao contraditório e à ampla defesa. 3. Na hipótese dos autos, não obstante a 
informação do suposto cometimento de falta grave pelo paciente no período relevante, não foi realizada 
a audiência de justificação, não havendo homologação da falta grave até a presente data, tampouco a 
aplicação de sanção. Repise-se que não se trata no presente caso de homologação posterior à publicação 
do Decreto Presidencial, mas de inexistência de reconhecimento judicial da falta grave até o momento. 
4.  Constatado  que  a falta disciplinar grave não  foi  apurada  e homologada pelo  juízo  competente,  o 
Judiciário não pode invocá-la para obstar a concessão da comutação, sob pena de afronta aos princípios 
da legalidade e da separação dos poderes. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 
a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais proceda à análise do pedido de comutação do 
paciente,  observando  o  que  determina  o  Decreto  n.  8.380/2014. (STJ;  HC  370.649;  Proc.  
2016/0238477-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/11/2016) 

RECURSO  ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CLONAGEM.  FALSIFICAÇÃO  DE 
DOCUMENTO.  TIPICIDADE.  FATO  COMETIDO ANTES DA  ENTRADA  EM  VIGOR 
DA LEI N.  12.737/2012.  INSERÇÃO  DO  PARÁGRAFO  ÚNICO AO ART.  298  DO CÓDIGO 
PENAL.  ELEMENTO  NORMATIVO  "DOCUMENTO  ". LEI INTERPRETATIVA  QUE 
EXPLICITOU  O  ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL JÁ  CONSOLIDADO.  RECURSO 
PROVIDO. 1. O tipo previsto no art. 298 do Código Penal descreve o elemento normativo "documento 
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", a implicar uma atitude especial do intérprete, exigindo-lhe um pouco mais que a simples percepção de 
sentidos,  delimitando-se o alcance e o sentido do texto legal  existente.  2.  A jurisprudência, antes da 
entrada  em  vigor  da Lei n.  12.737/2012,  passou  ao  largo  do  assento  discutido  neste  caso  (se  a 
falsificação  de cartão de créditopoderia  se  enquadrar  como  falsificação  de  documento  particular).  A 
presença  do  elemento  normativo  "documento"  possibilitou  ao  aplicador  da Lei compreender  que 
o cartão de crédito ou  bancário  enquadrar-se-ia  no  conceito  de  documento  particular,  para  fins  de 
tipificação  da  conduta,  principalmente  porque  dele  constam dados  pessoais  do  titular  e  da  própria 
instituição financeira (inclusive na tarja magnética) e que são passíveis de falsificação. Isso pode ser 
constatado  pelo  fato  de  os  inúmeros  processos  que  aportaram  nesta  corte antes da  edição  da 
referida Lei e  que  tratavam  de  falsificação  de  documento  particular  em  casos  de  "clonagem" 
de cartão de crédito não  haverem  reconhecido  a  atipicidade  da  conduta.  3.  Assim,  a  inserção  do 
parágrafo  único  ao art.  298  do  Código  Penal apenas  ratificou  e  tornou  explícito  o  entendimento 
jurisprudencial da época, relativamente ao alcance do elemento normativo "documento ", clarificando 
que cartão de crédito é  considerado  documento.  Não  houve,  portanto,  uma  ruptura  conceitual  que 
justificasse considerar, somente a partir da edição da Lei n. 12.737/2012, cartão de crédito ou de débito 
como  documento.  Seria  incongruente,  a  prevalecer  a  tese  da  atipicidade  anterior  à  referida Lei, 
reconhecer  que todos os  casos  anteriores  assim definidos  pela  jurisprudência,  por  meio de  legítima 
valoração  de  elemento  normativo,  devam  ser  desconstituídos  justamente  em  face  da  edição  de 
uma Lei interpretativa  que  veio  em apoio  à  própria  jurisprudência  já  então  dominante.  4.  Recurso 
Especial  provido. (STJ; REsp 1.578.479; Proc. 2016/0022584-0; SC; Sexta Turma; Rel. Desig. Min.  
Rogério Schietti Cruz; DJE 03/10/2016) 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM SALA DE 
ESTADO MAIOR A ADVOGADO SUSPENSO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - Decretada a 
prisão preventiva de advogado, este não fará jus ao recolhimento provisório em sala de Estado Maior 
caso esteja suspenso dos quadros da OAB. Segundo previsão do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994 (EOAB), 
o advogado tem direito de ser recolhido provisoriamente em sala de Estado Maior, o que, por certo, não 
se conserva diante da suspensão do exercício profissional, ex vi da dicção do art. 37, § 1º, do EOAB, a 
qual pressupõe a interdição dos direitos decorrentes da atuação profissional. HC 368.393-MG, Rel. Min. 
Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 20/9/2016, DJe 30/9/2016.

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO.  EMPREGO  DE 
ARMA DE FOGO.  CONCURSO DE AGENTES.  CORRUPÇÃO DE MENOR.  PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 
DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE 
SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA 
FUNDAMENTADA  E  NECESSÁRIA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA.  MEDIDAS  CAUTELARES  ALTERNATIVAS.  INSUFICIÊNCIA  E 
INADEQUAÇÃO.  DESPROPORCIONALIDADE  DA  CUSTÓDIA.  MATÉRIA  NÃO 
ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL 
NÃO  EVIDENCIADA.  RECURSO,  EM  PARTE,  CONHECIDO  E,  NESSA  EXTENSÃO, 
IMPROVIDO. 1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está 
devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, 
evidenciada pelas circunstâncias em que cometidos os delitos. 2. Caso em que os recorrentes, com o 
auxílio de um adolescente, abordaram as vítimas que estavam em uma caminhonete, e mediante grave 
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ameaça pelo uso de arma de fogo por dois deles, subjugaram-nas para delas subtrair o veículo automotor 
que conduziam. Bem de elevado valor. E todos os seus demais pertences, se evadindo do local logo em 
seguida. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a 
prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4. Concluindo-se 
pela imprescindibilidade da preventiva,  está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da 
prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública. 5. Inviável a 
apreciação,  diretamente por  esta  Corte  Superior  de Justiça,  da alegação de  desproporcionalidade  da 
medida  extrema  em  relação  ao  resultado  do  processo  penal,  sob  pena  de  incidir-se  em  indevida 
supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi analisada pelo Tribunal impetrado no aresto 
combatido. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ; RHC 74.160; Proc.  
2016/0202319-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 25/11/2016) 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 337 
DO STJ. Após a sentença penal que condenou o agente pela prática de dois crimes em concurso formal, 
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a apenas um dos crimes em razão da 
pena concreta (art. 109 do CP) não autoriza a suspensão condicional do processo em relação ao crime 
remanescente.  O comando da Súmula n. 337 do STJ tem a seguinte redação: "É cabível a suspensão 
condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva." 
Na hipótese em que a declaração de extinção de punibilidade se dá pela pena concreta, verifica-se a 
existência de uma prévia condenação. Realmente, somente a partir do quantum concreto, observa-se qual 
seria o prazo prescricional, dentre aqueles inscritos no art. 109 do CP. Ora, se a denúncia teve de ser  
julgada  procedente  primeiro,  para,  somente  após,  ser  reconhecida  a  prescrição,  em razão  da  pena 
concreta, não houve procedência parcial da pretensão punitiva - a qual, de fato, foi integral - não sendo 
caso de incidência da Súmula n. 337 do STJ. Precedente citado do STF: RHC 116.399-BA, Primeira 
Turma, DJe 15/8/2013. REsp 1.500.029-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/9/2016, DJe 
13/10/2016.

DE OLHO... JULGADO TJRS SOBRE 
COMUTAÇÃO DE PENA

 

SLP  -  Nº  70064790694  (Nº  CNJ:  0164447-73.2015.8.21.7000)  –  2015/Crime  -  AGRAVO  EM 
EXECUÇÃO  CRIMINAL.  COMUTAÇÃO  DA  PENA.  DECRETO  Nº  8.380/2014.  DECISÃO 
REVISADA PELO JUÍZO A QUO. OFENSA À PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO QUE 
TORNAVA SEM EFEITO A ANTERIOR CASSADA. 1- PRELIMINAR. Transitada em julgado para a 
acusação a decisão que deferia a comutação da pena ao reeducando, não poderia o magistrado, diante da 
preclusão, revisar de ofício sua posição, em prejuízo do apenado. Decisão cassada. Validade da primeira 
decisão  declarada.  2. -  CÁLCULO  DA COMUTAÇÃO.  Em  decorrência  da  ausência  de  recurso 
parquetário, deve a fração de 1/5 ser aplicada, exclusivamente, aos crimes em que a reincidência tenha 
sido  expressamente  reconhecida.  Nos  termos  do  Decreto  Presidencial  incidente,  o  cálculo  do 
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beneplácito, na hipótese de o período de pena já cumprido ser superior ao remanescente, considerando-
se  o  desconto  das  comutações  anteriores,  dar-se-á  sobre  o  período  de  pena  já  cumprido  até  25  de 
dezembro  de  2014.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.  VALIDADE  DA  PRIMEIRA  DECISÃO 
DECLARADA.  RECURSO  CONHECIDO  EM  PARTE  E,  NA PARTE  EM  QUE  CONHECIDO, 
PROVIDO. Agravo em Execução Nº 70064790694 (Nº CNJ: 0164447-73.2015.8.21.7000) - Segunda 
Câmara Criminal - Regime de Exceção - Comarca de Santo Cristo - CLEOMAR BENDER (Agravante) 
– Ministério Público (Agravado). ACÓRDÃO -   Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os 
Magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - Regime de Exceção do Tribunal de Justiça do 
Estado,  à unanimidade,  em acolher a preliminar,  declarando a validade da decisão publicada no dia 
25/02/2015, em assentar a ausência de interesse recursal em parte do recurso manejado pela defesa, e, no 
ponto  meritório  em  que  conhecido  o  agravo,  em  lhe  dar  provimento.  Custas  na  forma  da  lei. 
Participaram do julgamento,  além do signatário,  os eminentes Senhores  Des. Victor Luiz Barcellos 
Lima e Des.ª Rosaura Marques Borba. Porto Alegre, 22 de setembro de 2016. DR. SANDRO LUZ 
PORTAL,  Relator.  RELATÓRIO  -  Dr.  Sandro  Luz  Portal  (RELATOR)  -  Trata-se  de  Agravo  em 
Execução oferecido pela Defesa Pública na representação do apenado Cleomar Bender, inconformada 
com a decisão do magistrado a quo que, após deferir o pedido de comutação, estabelecendo o patamar 
de 1/4 para os crimes em que não era reincidente e a fração de 1/5 para os delitos em que foi declarado 
reincidente, revisou de ofício a sua decisão, para fixar o patamar de 1/5 sobre o restante da pena de todos 
os delitos não impeditivos (fl. 07). O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls. 30/31v.). Em juízo 
de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 32). Subiram os autos a esta 
Egrégia Corte, operando-se a sua distribuição, em 14/05/2015, ao Des José Antônio Cidade Pitrez (fl. 
33)  A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  lavrado  pelo  Dr.  Marcelo  Roberto  Ribeiro,  opina  pelo 
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do agravo. Por força da Portaria 26/2016-
OE, vieram os autos conclusos a este Relator, em Regime de Exceção.  É o relatório. VOTOS - Dr. 
Sandro Luz Portal (RELATOR) - Conforme se percebe da Guia de Execução Penal nº 28946-9, cuja 
juntada determino, Cleomar Bender foi condenado a cumprir pena de 30 anos, 08 meses e 18 dias de 
reclusão, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (três vezes), roubo majorado (duas vezes) e 
porte de arma. Do exame dos autos, percebe-se que, em 25/02/2015, o magistrado singular concedeu o 
benefício de comutação nos seguintes termos (fl. 10): Assim, considerando que já houve o cumprimento  
de ¼ da pena, referente aos crimes não reincidentes, no tocante a estes defiro a comutação no patamar  
de  ¼  (condenações  de  ns.  13776  e  124/2.13.0000203-7),  porquanto  preenchidos  os  requisitos  do  
Decreto n. 8380/2014. Quanto aos crimes em que o apenado foi declarado reincidente (condenações ns.  
150/2.07.0000030-1  e  074/2.09.0000929-0),  defiro  a  comutação  no  patamar  de  1/5,  porquanto  
preenchidos os requisitos do Decreto 8.380/2014. Contudo, posteriormente, em 26/03/2015, sobreveio 
nova decisão, tornando sem efeito a anteriormente lançada, alterando, inclusive, a solução de mérito do 
decisum:Pelo exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 1130/1131, e defiro o benefício da comutação  
ao apenado Cleomar Bender, no patamar de 1/5 sobre a pena restante, nos termos da fundamentação  
supra. Entretanto, considerando que a primeira decisão transitou em julgado para a acusação, era defeso 
ao magistrado, de ofício, revisar a sua própria decisão,  haja vista a preclusão ocorrida em favor do 
condenado. Mais grave se revela a medida na situação concreta, em que a revisão deu-se em prejuízo 
direto ao interesse do reeducando. A destacar que a revisão de uma decisão judicial pelo próprio prolator 
somente  se  revela  possível  na  superveniência  de  fato  novo,  em juízo  de  retratação,  ou  para  sanar 
omissão, contração ou obscuridade, argüidas em embargos declaratórios. E nenhuma destas hipóteses 
condiz com a dos autos, em que o magistrado, de ofício, decidiu revisar os critérios adotados na decisão 
anterior,  violando, portanto,  o trânsito em julgado daquela decisão,  flagrantemente mais benéfica ao 
reeducando. O acolhimento da prefacial não determina, porém, o retorno dos autos à Vara de Execução 
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Penal para que uma nova seja decisão prolatada, devendo-se considerar como válida a primeira posição 
lançada nos autos, publicada em 25/02/2015, como efeito lógico da anulação do segundo decisório, que 
repristina o primeiro. Dito isso, e passando a examinar os pedidos meritórios articulados pela defesa, 
encaminho por julgar parcialmente prejudicado o agravo em execução e por dar provimento ao último 
ponto impugnado nas  razões  de recurso.  Isto  porque,  primeiramente,  busca a  defesa a  limitação da 
aplicação da fração de 1/5, que se destina, em sua concepção, às condenações em que reconhecida a 
reincidência do apenado. Esta posição, embora não se revele tecnicamente adequada, uma vez que a 
reincidência é condição pessoal do reeducando, e atinge a totalidade de suas condenações, já se encontra 
englobada na primeira  decisão prolatada pelo Juízo da Execução,  cuja  validade vai  assentada neste 
julgamento colegiado, circunstância que estampa, quanto a este pedido, a ausência de interesse recursal 
da Defesa Pública. De outro lado, com razão a defesa ao impugnar a realização do cálculo com base na 
pena remanescente, uma vez que o §1º do artigo 2º do Decreto nº 8.380/2014 é claro ao disciplinar que o 
“cálculo será feito sobre o período de pena já cumprido até 25 de dezembro de 2014, se o período de  
pena  já  cumprido,  descontadas  as  comutações  anteriores,  for  superior  ao  remanescente.”  Assim, 
considerando ser flagrante a diferença entre a pena cumprida e a pena remanescente, deve a comutação 
ser  calculada  com base  na  sanção  já  cumprida  até  25/12/2014,  em atendimento  direto  ao  Decreto 
Presidencial. Voto, assim, por acolher a preliminar, declarando a validade da decisão publicada no 
dia 25/02/2015,  por reconhecer a ausência  de interesse recursal  em parte do pedido meritório 
articulado  pela  defesa  e  por  dar  parcial  provimento  ao  agravo  manejado  pela  defesa,  para 
terminar  que  o  cálculo  da  comutação  seja  feito  sobre  o  período  de  pena  já  cumprido  pelo 
reeducando até o dia 25/12/2014.  Des. Victor Luiz Barcellos Lima - De acordo com o(a) Relator(a). 
Des.ª  Rosaura  Marques  Borba  -  De acordo  com o(a)  Relator(a).  DES.  JOSÉ ANTÔNIO CIDADE 
PITREZ  -  Presidente  -  Agravo  em  Execução  nº  70064790694,  Comarca  de  Santo  Cristo:  "À 
UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR, DECLARANDO A VALIDADE DA DECISÃO 
PUBLICADA NO DIA 25/02/2015, ASSENTARAM A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM 
PARTE  DO  RECURSO  MANEJADO  PELA DEFESA E,  NO  PONTO  MERITÓRIO  EM  QUE 
CONHECIDO  O  AGRAVO,  DERAM-LHE  PROVIMENTO."  Julgador(a)  de  1º  Grau:  GUSTAVO 
BRUSCHI

JULGADOS DO TJCE     

APELAÇÃO  CRIME.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO  PELO  PELO  USO  DE  ARMA  E 
CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO 
DE  MENOR.  PLEITO  PELA  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMTERIA. 
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  ILEGALIDADE.  PENA-BASE.  ELEVAÇÃO. 
FUNDAMANTAÇÃO  INIDÔNEA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  231  DO  STJ. 
REDIMENSIONAMENTO  DA  REPRIMENDA.  MEDIDA  IMPOSITIVA.  RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovada a efetiva participação do 
apelante no delito de roubo, sobretudo por ter o menor infrator o apontado como um dos envolvidos no 
assalto  e  o  fato  de  a  vítima  tê-lo  reconhecido,  bem  como  a  confissão  espontânea  do  recorrente, 
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impossível acolher o seu pleito absolutório. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 
244-B da Lei 8.069/90, firmou o entendimento que tal delito é de natureza formal e independe da prova 
da efetiva corrupção do menor, ficando mantida a condenação do apelante também por este delito. 3. 
Constatado  equívoco  na  dosimetria  da  pena,  deve-se  realizar  redimensionamento  nesta  instância 
recursal, ainda que de ofício. 4. Reduzida a pena-base para o mínimo legal previsto para o tipo, inviável  
a diminuição da reprimenda para aquém desse patamar, nos termos do da Súmula nº 231 do STJ, litteris:  
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do apelante, resultando em 6 
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. - ACÓRDÃO- Vistos, relatados e discutidos 
os  presentes  autos  de  ação  penal  em  que  se  interpõe  apelação,  ACORDAM  os  Desembargadores 
integrantes da Turma Julgadora da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por  
votação unânime, conhecer do apelo, para dar-lhe parcial provimento, tudo em conformidade com o voto 
do  Relator.  Fortaleza,  CE,  1º  de  novembro  de  2016.  (TJ-CE  -  APL:  00078155420148060086  CE 
0007815-54.2014.8.06.0086,  Relator:  HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, 2ª  Câmara 
Criminal, Data de Publicação: 07/11/2016)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE 
QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE 
IMPRESTABILIDADE  DO  INTERROGATÓRIO  PERANTE  A AUTORIDADE  POLICIAL. 
COAÇÃO  SUPOSTAMENTE  EXERCIDA  PELOS  REAIS  ASSASSINOS  DA  VÍTIMA. 
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA PARA TAL AFERIÇÃO.  VIA IMPRÓPRIA. 
PRISÃO  PREVENTIVA.  GRAVIDADE  CONCRETA.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE. 
NECESSIDADE  DA PRISÃO  PARA A GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.  CONDIÇÕES 
SUBJETIVAS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1 

 Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única�  
da  Comarca de Acaraú/CE,  que  indeferiu o pedido de  revogação da prisão  preventiva  do Paciente, 
processado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. 2  As teses de negativa de�  
autoria e de imprestabilidade da confissão junto à autoridade policial por ter sido realizada em virtude do 
suposto constrangimento provocado pelos verdadeiros assassinos da vítima não podem ser apreciadas na 
via estreita do habeas corpus, não devendo o remédio heroico ser conhecido nesse ponto. Precedentes do 
TJ-CE. 3  Correta a decisão judicial de indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, a�  
qual foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se ainda a gravidade 
concreta do delito,  com base no modus operandi utilizado. Precedentes do STJ e deste TJ-CE. 4 �  
Eventuais condições favoráveis do agente não impedem a custódia preventiva. Precedentes do STJ e 
deste TJ-CE. 5 - Não havendo nenhuma ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do Paciente, não 
há  que  se  falar  em constrangimento  ilegal.  6   Ordem parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão,�  
denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, nesta Comarca de Fortaleza, em que 
são partes as pessoas indicadas. ACORDAM os membros integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal 
de  Justiça  do  Estado  do  Ceará,  por  unanimidade,  em conhecer  parcialmente  da  ordem de  "habeas 
corpus" para, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 08 de novembro de 
2016. DES. FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO - Presidente do Órgão Julgador DES. JOSÉ 
TARCÍLIO  SOUZA DA SILVA –  Relator  (TJ-CE  -  HC:  06273501320168060000  CE  0627350-
13.2016.8.06.0000,  Relator:  JOSÉ  TARCÍLIO  SOUZA DA SILVA,  3ª  Câmara  Criminal,  Data  de 
Publicação: 08/11/2016)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. APLICAÇÃO 
DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  EXTINÇÃO  DA PUNIBILIDADE  DO  AGENTE. 
POSSIBILIDADE.  RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.  SENTENÇA MANTIDA. 1.  O 
princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e 
da  intervenção  mínima  do  Direito  Penal,  para  excluir  ou  afastar  a  própria  tipicidade  da  conduta, 
examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: (I) mínima 
ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau 
de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (conforme 
decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004) 2. Na 
hipótese dos autos, verifico que se mostra compatível com o princípio da insignificância a conduta ora 
examinada.  Em primeiro lugar,  haja vista a reduzida expressividade do valor do bem subtraído (R$ 
20,00). Em segundo, porque a suposta habitualidade delitiva, na presente hipótese, não seria suficiente, 
por si só, para afastar a sua aplicação. 3. As circunstâncias factuais da presente acusação preenchem, ao 
meu sentir, os requisitos para que se adeque à aplicação do princípio da insignificância, quais sejam, 
grau mínimo de lesividade, periculosidade e grau de reprovabilidade reduzidos da conduta do agente e 
inexpressividade da lesão jurídica provocada, considerados o valor da res furtiva e a sua devolução ao 
patrimônio  da  vítima.  4.  Recurso  conhecido  e  improvido.  Sentença  mantida.  ACÓRDÃO:  Vistos, 
relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0011207-11.2013.8.06.0062, em que 
é recorrente Ministério Público do Estado do Ceará e recorrido Francisco Avelino dos Santos Filho. 
Acordam os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em em 
conhecer  do  presente  recurso  e  negar-lhe  provimento,  mantendo  inalterada  a  sentença  vergastada. 
Fortaleza, 08 de novembro de 2016 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão 
Julgador  DESEMBARGADOR  RAIMUNDO  NONATO  SILVA SANTOS  Relator  (TJ-CE  -  RSE: 
00112071120138060062  CE  0011207-11.2013.8.06.0062,  Relator:  RAIMUNDO  NONATO  SILVA 
SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2016)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  PRATICADO CONTRA TRÊS  FILHAS.  REVOGADO 
ART.  213  DO  CP.  VIOLÊNCIA  REAL.  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL. 
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO 
CONTRA CRIANÇAS.  AGRAVANTE  DO  ART.  61,  H  DO  CP.  INCIDÊNCIA.  VIOLÊNCIA 
FÍSICA E NÃO MERAMENTE PRESUMIDA. CONTINUIDADE DELITIVA.  CABIMENTO. 
VÁRIOS DELITOS E PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II 
DO CP.  CRIME PRATICADO PELO PAI.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA 
CONDIÇÃO  DE  FILHAS.  DESNECESSIDADE.  MAJORANTE  QUE  INCLUI  QUALQUER 
FORMA DE AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE AS VÍTIMAS. PATAMAR DA CAUSA DE 
AUMENTO  DO  ART.  226,  II,  CP.  NECESSIDADE  DE  REVISÃO  DE  OFÍCIO.  LEI  MAIS 
GRAVOSA POSTERIOR À PRÁTICA DOS ATOS. RETROATIVIDADE DO ANTIGO ART. 226, 
II DO CP. MAJORANTE DE 1/4. RECURSO DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE 
OFÍCIO. 1  Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da�  
Comarca de Tianguá/CE, que condenou o apelante à pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão, em regime inicialmente fechado, em virtude da prática do delito de estupro, tipificado no art.  
213 c/c art. 226, II do Código Penal Brasileiro, na redação vigente à época dos fatos, contra três filhas 
menores.  2   A materialidade  e  autoria  delitivas  encontram-se  suficientemente  demonstradas  pelas�  
declarações das vítimas e da declarante, que trouxeram detalhes sobre o "modus operandi" do crime. 3 �  
Nos crimes contra  a  dignidade  sexual,  a  palavra  da vítima assume elevada eficácia  probatória,  não 

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

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



havendo nulidade que macule a ação penal. Precedentes do Colendo STJ. 4  A fixação da pena-base em�  
08 (oito) anos de reclusão, dois anos acima do mínimo legal estabelecido para a espécie, justifica-se em 
razão  de  ter  sido  constatada  a  existência  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  quais  sejam, 
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. 5  O reconhecimento da agravante de crime de�  
estupro praticado contra criança não configura "bis in idem", por não haver, à época, previsão legal do 
crime de estupro de vulnerável, e em virtude do fato de o delito ter sido praticado com violência real 
contra  crianças,  e  não  meramente  violência  presumida.  6   Cabível  a  utilização  do  instituto  da�  
continuidade  delitiva,  tendo  o  juiz  "a  quo"  afastado  a  tese  do  concurso  material,  requestada  pela 
acusação e  mais  gravosa  ao  acusado,  por  não  se  ter  conhecimento  do  número de  relações  sexuais 
perpetradas. 7  Correta a aplicação do art. 71 do CP no seu valor máximo, qual seja, 2/3, tendo em vista�  
que foram vários os estupros praticados, e contra vítimas diversas. 8  A majorante do art. 226, II do CP�  
deve ser aplicada quando o agente exerça autoridade sobre a vítima, sendo irrelevante se efetivamente o 
acusado era o pai biológico ou registral de cada uma das ofendidas. 9  Tendo os fatos ocorrido antes do�  
advendo da Lei nº 11.106/2005, que exasperou o aumento contido no art. 226, II do CP para metade, é 
necessária  a  utilização  do  patamar  anterior  da  majorante,  qual  seja,  um quarto,  mais  favorável  ao 
apelante. 10  Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício para 17 (dezessete) anos�  
e  06 (seis)  meses  de reclusão.  ACÓRDÃO: Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos,  nesta 
Comarca de Fortaleza, em que são partes as pessoas indicadas. ACORDAM os membros integrantes da 
3ª  Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça do Estado do Ceará,  por  unanimidade,  em conhecer  do 
recurso interposto, para lhe NEGAR-LHE provimento, redimensionando-se a pena de de ofício para 17 
(dezessete)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Fortaleza,  08  de 
novembro de 2016. DES. FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador 
DES.  JOSÉ  TARCÍLIO  SOUZA DA SILVA Relator  (TJ-CE  -  APL:  00008406620028060173  CE 
0000840-66.2002.8.06.0173, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, Data 
de Publicação: 08/11/2016)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB C/C ART. 
5º, III, DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPERVENIÊNCIA DA 
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE 
DECRETADA EX-OFFICIO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, PRIMEIRA FIGURA, E ART. 
109, VI, DO CPB C/C ARTIGO 61 DO CPP.  Declaração ex officio da extinção da punibilidade do 
agente  consectária  de  prescrição.  1.  A extinção  da  punibilidade  deve  ser  reconhecida  ex  officio. 
Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal, já que se trata de matéria de ordem pública. 2. 
Hipótese em que o apelante restou condenado ao cumprimento de três meses de detenção em regime 
aberto.  Interposto recurso apelatório exclusivamente pela Defesa,  de forma tempestiva,  e  decorridos 
mais de três anos entre a data da publicação da sentença e a presente data. Incidência do previsto no art.  
109, VI, c/c 110, § 1º, ambos do Código Penal Brasileiro, resta prescrita a pretensão punitiva, em face da 
prescrição superveniente. 3. Declaração ex officio da extinção da punibilidade do agente consectária da 
prescrição. Prejudicada a análise do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
apelação crime nº 0037457-62.2012.8.06.0112, em que interposto recurso por João Rodrigues Morais 
contra sentença proferida no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de 
Juazeiro do Norte/Ce por crime previsto no art. 129, § 9º, CPB, c/c art. 5 º, III da Lei nº 11.340/06. 
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará por votação unânime, em declarar, ex officio, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do 
art. 107, IV, primeira figura, c/c art. 109, VI, 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro e art. 61 do 
Código de Processo Penal, prejudicada a análise do mérito recursal, em consonância com o voto da 
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eminente  Relatora.  Fortaleza,  09  de  novembro  de  2016.  DESEMBARGADORA  FRANCISCA 
ADELINEIDE  VIANA  Relatora  (TJ-CE  -  APL:  00374576220128060112  CE  0037457-
62.2012.8.06.0112,  Relator:  FRANCISCA  ADELINEIDE  VIANA,  2ª  Câmara  Criminal,  Data  de 
Publicação: 09/11/2016)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
JUSTA  CAUSA.  FALTA  DE  SUPORTE  PROBATÓRIO  MÍNIMO.  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.  1. O trancamento de ação 
penal  em  sede  de  habeas  corpus  é  medida  excepcional  que  só  deve  ser  concedida  quando  for 
manifestamente  indevido  o  ajuizamento  da  ação,  diante  da  ausência  de  indícios  de  autoria  ou 
materialidade  delitivas,  atipicidade  da  conduta,  ou  extinção  de  punibilidade.  2.  Revela-se  inepta  e 
obstaculiza  o  exercício  da  defesa,  a  imputação  que  não  expõe  de  modo  claro  e  objetivo  os  fatos 
criminosos, nem aponta de que forma os acusados concorreram para o crime, decerto que "a acusação 
deve correlacionar com o mínimo de concretude os fatos delituosos com a atividade do acusado, não 
sendo suficiente a condição de sócio da sociedade, sob pena de responsabilização objetiva." (STJ, RHC 
72.074/MG,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,  julgado  em  06/10/2016,  DJe 
19/10/2016). 3. Constrangimento ilegal configurado. 4. Ordem conhecida e concedida para determinar o 
trancamento da Ação Penal nº 1011584-08.2000.8.06.0001, ficando os efeitos desta decisão estendidos à 
corré Viviane Silva de Oliveira. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas 
corpus, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceara, à 
unanimidade e em dissonância com o parecer ministerial,  em CONHECER E CONCEDER a ordem 
impetrada, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 8 de novembro de 2016 MARIA EDNA MARTINS 
Presidente  do Órgão Julgador  Exmo.  Sr.  FRANCISCO CARNEIRO LIMA -  PORTARIA 269/2016 
Relator (TJ-CE - HC: 06263856920158060000 CE 0626385-69.2015.8.06.0000, Relator: FRANCISCO 
CARNEIRO LIMA - PORTARIA 269/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2016)

APELAÇÃO.  PENAL.  PROCESSO  PENAL.  ART.  157,  CAPUT,  DO  CPB.  CONDENAÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.  1.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  DESCABIMENTO. 
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA COLIGIDA. 2. ROUBO 
TENTADO.  IMPOSSIBLIDADE.  DESNECESSIDADE  DE  POSSE  MANSA,  PACÍFICA  E 
DESVIGIADA   SÚMULA  Nº  11,  TJCE.  3.  REDUÇÃO  DA  PENA.  CABIMENTO.�  
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  QUE  NÃO  AUTORIZAM  A EXASPERAÇÃO  OPERADA. 
Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  ACÓRDÃO  Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos 
distribuídos sob o nº 0030255-42.2013.8.06.000, em que interposto recurso de apelação por Fabrício 
Lira de Azevedo contra sentença proferida na 1ª  Vara Criminal da Comarca de Fortaleza,  pela qual 
restou condenado por crime previsto no art.  157, caput, do Código Penal Brasileiro. ACORDAM os 
Desembargadores  da  Segunda  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará,  por 
unanimidade,  em conhecer  da  apelação  e  dar-lhe  parcial  provimento,  mediante  a  redução  da  pena 
imposta,  em consonância  com o  voto  da  eminente  Relatora.  Fortaleza,  16  de  novembro  de  2016. 
DESEMBARGADORA  FRANCISCA  ADELINEIDE  VIANA  Relatora  (TJ-CE  -  APL: 
00302554220138060001  CE  0030255-42.2013.8.06.0001,  Relator:  FRANCISCA  ADELINEIDE 
VIANA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2016) 
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APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, II E II, DO CPB E ART. 244-B DO ECA. RECURSO 
DEFENSIVO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  CONTRADIÇÃO  NAS  DECLARAÇÕES  DA 
VÍTIMA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  FRÁGIL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO 
COM  ESTEIO  EM  PROVA  PRECÁRIA.  ABSOLVIÇÃO.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE. 
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de nº 0032254-30.2013.8.06.0001 em que interposto 
recurso  de  apelação por  Jonas  de  Sousa Garcia  contra  sentença  proferida  na 10ª  Vara  Criminal  da  
Comarca de Fortaleza, todos do Código Penal Brasileiro. Acordam os Desembargadores integrantes da 
2ª  Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça do Estado do Ceará,  por  unanimidade,  em conhecer  do 
recurso  e  dar-lhe  provimento,  em consonância  com o voto  da  eminente  Relatora.  Fortaleza,  16  de 
novembro de 2016. DESEMBARGADORA FRANCISCA ADELINEIDE VIANA Relatora (TJ-CE - 
APL: 00322543020138060001 CE 0032254-30.2013.8.06.0001, Relator: FRANCISCA ADELINEIDE 
VIANA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2016) 

HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  LIVRAMENTO  CONDICIONAL. 
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 
PRÁTICA  DE  FALTA  GRAVE  E  REITERAÇÃO  DELITIVA.  AUSÊNCIA  DE  NOVA 
SUBMISSÃO  AO  JUIZ  DE  ORIGEM  APÓS  ALTERAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  FÁTICO-
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM 
NÃO CONHECIDA. 1. Para a concessão do benefício do livramento condicional não basta o mero 
preenchimento  do  requisito  objetivo,  havendo,  também,  a  necessidade  da  observância  do  requisito 
subjetivo, qual seja o bom comportamento carcerário do agente, ex vi do art. 83, do Código Penal, c/c o 
art. 112, § 2º, e 131, da Lei nº 7.210/1984. 2. Cerca de 10 meses após o indeferimento do livramento 
condicional, o paciente solicitou em juízo a possibilidade de trabalho externo, o qual fora concedido pelo 
juiz  de  origem por  entender  que  estavam preenchidos  todos  os  requisitos  necessários.  É  imperioso 
destacar, portanto, que, decorrido tal lapso de tempo, não se solicitou ao Magistrado de piso o livramento 
condicional,  mas  apenas  o  benefício  de  trabalho  externo.  3.  Nesta  senda,  verifica-se  que  não  fora 
submetido ao magistrado de origem esta nova situação fático-processual (originada pelo decurso de 15 
meses desde o cometimento de novo crime e a regressão do regime de cumprimento de pena) em pleito 
de livramento condicional, tornando-se impossível o exame meritório da questão, sob pena de supressão 
de  instância.  4.  Ordem  não  conhecida. (TJCE;  HC  0627347-58.2016.8.06.0000;  Segunda  Câmara  
Criminal; Relª Desª Francisca Adelineide Viana; DJCE 23/11/2016; Pág. 93 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. 
ART. 302,  PARÁGRAFO ÚNICO, IV,  DO CTB. RECURSO DA DEFESA. 1)  ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  CULPA  EVIDENCIADA  NA  MODALIDADE  IMPRUDÊNCIA.  2) 
PRETENSÃO DO DECOTE DA PENA ACESSÓRIA PREVISTA NO ART. 293 DO CTB OU DE 
SUA  REDUÇÃO.  PARCIAL  PROVIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  AFASTAMENTO. 
REGRA  DE  APLICAÇÃO  COGENTE.  CONTUDO,  A  REPRIMENDA  APLICADA  É 
DESPROPORCIONAL  À  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.  REDIMENSIONAMENTO.  3) 
REDUÇÃO DAS PENAS. 3.1.) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA 
NO ART. 302, IV, DO CTB. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA PRATICADA NO EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE  PROFISSIONAL  DO  RECORRENTE. Condução  de  veículo  de  transporte  de 
passageiros.  3.2.)  redução  da  pena  acessória  ao  piso  mínimo legal.  Parcial  cabimento.  Reprimenda 
desproporcional à privativa de liberdade. 4) exclusão ex officio do quantum indenizatório fixado nessa 
via  nos  termos  do art.  387,  IV,  do  CPP.  Violação  ao  princípio  constitucional  da  necessidade  de 
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fundamentação  das  decisões.  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  Redimensionamento  da 
reprimenda de suspensão do direito de conduzir veículo automotor. Decote ex officio da imposição do 
pagamento do quantum indenizatório fixado nos termos do art. 387, IV, do código de processo penal. 1) 
impossível a absolvição do apelante, uma vez comprovada a sua culpa na modalidade imprudência, ao 
conduzir um ônibus de passageiros e invadir a preferencial, desrespeitando o sinal "pare", e causado o 
choque com a motocicleta que trafegava na via, provocando a morte de seu condutor, não havendo em 
que se falar em culpa exclusiva da vítima. 2) não se faz possível o decote da pena de suspensão da CNH, 
vez que prevista como pena acessória no art. 302 do código de trânsito brasileiro, sendo, portanto de 
aplicação cogente.  3)  a  pena de suspensão ou proibição  de obter  a  habilitação deve  ser  fixada  nos 
mesmos moldes da privativa de liberdade, observando-se os preceitos dos artigos 59 e 68 do Código 
Penal e partindo-se do mínimo legal previsto no art. 293 da Lei nº 9.503/1997. In casu, impõe-se o seu 
redimensionamento, pois fixada em quase o quíntuplo do piso mínimo legal, enquanto que a reprimenda 
corporal base foi fixada no piso mínimo e acrescida de 1/3 em face da causa de aumento de pena, 
restando evidenciada a desproporcionalidade entre ambas. 4) uma vez que restou evidenciado que o réu 
é motorista profissional e no momento do acidente estava transportando passageiros no veículo causador 
do acidente, resta configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso IV, do art. 302 do código 
de  trânsito  brasileiro -  no  exercício  de  sua  profissão  ou  atividade,  estiver  conduzindo  veículo  de 
transporte  de  passageiros,  não  procede  o  pleito  formulado  no  sentido  de  afastá-la.  5)  exclui-se  a 
indenização fixada nos termos do art. 387, IV, do código de processo penal, haja vista que não foi objeto 
de  discussão  no  presente  processo,  evidenciando-se  violação  às  garantias  constitucionais  da  ampla 
defesa e do contraditório e, ainda, ao princípio de necessidade de fundamentação das decisões, todos 
abrigados constitucionalmente.  6) recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da 
reprimenda de suspensão ou proibição de obter a carteira nacional de habilitação. Excluída, ex officio, a 
quantia fixada a título de indenização que poderá ser pleiteada na respectiva ação cível. (TJCE; APL 
1040882-45.2000.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Francisca Adelineide Viana; DJCE  
18/11/2016; Pág. 60) 

ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

LEI   Nº   13.36  1  , DE   23   DE NOVEMBRO   DE 2016  
Altera a Lei n o 11.473, de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre a cooperação 

federativa no âmbito da segurança pública.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13361.htm 

DECRETO Nº 8.903, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016
Institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e organiza a atuação de 

unidades da administração pública federal para sua execução.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8903.htm     
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