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Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 07 de novembro de 2017 – Nº 018 

Prezados colegas,  

Esperamos que estejam todos bem! 

Segue o Informativo CAOCRIM 018/2017, 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 pela contribuição 

jurisprudencial! 

Boa leitura!  

EQUIPE CAOCRIM. 

 

EVENTOS  

       CHAMADA DE ARTIGOS 
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NOTÍCIAS 

 

 

Quatro policiais civis são afastados por extorsão após investigação do GAECO – 

https://goo.gl/t4s8jD  

Aplicativo que auxilia vítimas de violência doméstica será lançado no TJCE nesta terça-feira 

https://goo.gl/kMW6TK  

Especialistas sugerem mudanças no projeto do novo Código Penal - https://goo.gl/iTxAoj  

Plenário pode votar Fundo Nacional de Segurança Pública nesta terça - https://goo.gl/2qVGPJ  

Suspensa decisão que rejeitou denúncia de lesão corporal contra mulher após retratação da vítima 

- https://goo.gl/oP4sJP  

Companheira de detento que tentou levar maconha ao presídio continua com visitas proibidas - 
https://goo.gl/MnPeVn  

Segurança Pública aprova aumento de pena para organização criminosa -  https://goo.gl/xqgX7h 

STJ regulamenta tramitação eletrônica de ações penais - https://goo.gl/dBPbw3  

OAB questiona no Supremo tipificação do crime de desacato -  https://goo.gl/m68L3T  

Mês Nacional do Júri mobiliza tribunais estaduais - https://goo.gl/p8uLyw  

Decisão sobre cautelares tem efeito cascata nos estados e municípios - https://goo.gl/QXA9R6  

Nova Organização Judiciária do Ceará é aprovada pela Assembleia Legislativa - 

https://goo.gl/ii2cSL  
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   DIRETO DO STF 

 
 

 

HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI Nº 

10.826/2003). CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO (ART. 59 DO CÓDIGO 

PENAL). VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 

POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado 

pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução 

criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim 

de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é 

apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o 

que não se verifica na espécie. 2. Pena-base referente ao crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 

17 da Lei nº 10.826/2003) adequadamente fixada em 4 anos e 6 meses, pois considerados desfavoráveis 

ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias do crime e às consequências do delito. 

Inexistência de constrangimento ilegal. 3. O Plenário desta Corte concluiu que a execução provisória de 

acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou 

extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 

pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje 

de 17/5/2016). Entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 

(julgadas em 5/10/2016). E, em repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência, no exame do ARE 

964.246 (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). 4. Habeas corpus denegado. (STF; 

HC 136.495; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 24/10/2017 

Transmissão clandestina de sinal de internet: atipicidade. A Primeira Turma deferiu a ordem de 

“habeas corpus” para absolver o paciente, com base no artigo 386, III (1), do Código de Processo Penal. 

No caso, foi imputada ao paciente a prática da infração descrita no artigo 183 da Lei 9.472/1997 (2), em 

virtude de haver transmitido, clandestinamente, sinal de internet por meio de radiofrequência. A defesa 

sustentou a atipicidade formal e material da conduta. Asseverou que o oferecimento de serviços de 

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826,%20art.%2017&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826art17
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2059&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart59
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2059&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart59
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2059&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart59
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826,%20art.%2017&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826art17
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826,%20art.%2017&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826art17
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826,%20art.%2017&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826art17
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%205&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CFart5
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internet não pode ser entendido como atividade de telecomunicação. Aduziu, também, ser ínfima a lesão 

ao bem jurídico tutelado. O Colegiado destacou que o artigo 61, §1º (3), da Lei 9.472/97 preceitua que o 

serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicação, classificando-se o provedor como 

usuário do serviço que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição. Pontuou que, 

em seu artigo 183, a Lei define o crime de atividade clandestina, restringindo-o às telecomunicações. Em 

conclusão, a Turma decidiu que a oferta de serviço de internet, concebido como serviço de valor 

adicionado, não pode ser considerada atividade clandestina de telecomunicações. (1) Código de Processo 

Penal de 1941: “Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que 

reconheça (...) III - não constituir o fato infração penal; ” (2) Lei 9.472/1997: “Art. 183. Desenvolver 

clandestinamente atividades de telecomunicação: Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da 

metade se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (3) Lei 9.472/1997: “Art. 

61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe 

dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, 

apresentação, movimentação ou recuperação de informações. § 1º Serviço de valor adicionado não 

constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de 

telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.”  

HC 127978, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 24.10.2017. (HC-127978)  

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. 

REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTÓDIA ASSENTADA NA PERICULOSIDADE DO 

AGRAVANTE PARA A ORDEM PÚBLICA. Suposto envolvimento com organização criminosa 

dedicada ao tráfico internacional de vultosas quantidades de drogas. necessidade de se interromper ou 

diminuir a atuação de integrantes da referida organização. precedentes. agravo regimental não provido. 

1. a prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na 

medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico 

internacional de drogas, envolvendo vultosa quantidade de droga (210 kg de cocaína) e de dinheiros (€ 

210.000,00 euros, $ 460.000,00 dólares e r$ 350.000,00 reais). 2. é do entendimento da corte que “a 

custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de 

se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (hc nº 118.340/sp, 

primeira turma, relator o ministro luiz fux, dje de 23/4/16). 3. por demandar o reexame de fatos e provas, 

mostra-se inviável a apreciação, em sede de habeas corpus, de tese defensiva a respeito da inexistência 

de prova da participação do agente no crime. precedentes. 4. agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF; HC-AgR 145.311; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 25/10/2017) 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=127978&classe=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343,%20art.%2035&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343art35
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343,%20art.%2033&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343art33
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343
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CORPUS. CF, ART. 102, I, “D” E “I”. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO 

DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE 

DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. 

POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA 

ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A 

dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua 

realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso 

exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, 

DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 

116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira 

Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 

05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito previsto no artigo 

33 da Lei nº 11.343/06. 3. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o 

cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas 

especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC 122.620, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo 

Lewandowski, DJe 13/08/2014, HC 113.274, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 

10/09/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, e HC 112.661, 

Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/06/2013. 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão 

recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada 

para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração 

dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a 

decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; 

RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 6. Agravo 

regimental desprovido. (STF; HC-AgR 147.408; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 27/10/2017) 

 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL 

DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. 

INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL DE 

ORIGEM. 1. A preclusão da pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza 

extraordinária (recursos especial e extraordinário. art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da 

matéria em recursos inerentes ao procedimento do júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A 

interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de 

pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente: HC 

130.314/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.12.2016. 2. Nesse espectro, o acórdão atacado 

converge para jurisprudência desta Corte no sentido de que “o § 2º do artigo 584 do Código de Processo 

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%20102&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CFart102
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343,%20art.%2033&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343art33
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343,%20art.%2033&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343art33
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343,%20art.%2033&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343art33
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20637&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart637
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20584&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart584
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20584&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart584
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Penal, a revelar a eficácia suspensiva do recurso da pronúncia, diz respeito à impugnação direta, não 

alcançando a que se faça mediante recurso de natureza extraordinária. sabidamente desprovido, por força 

de lei, da citada eficácia” (RHC 86.468/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 19.8.2008, DJe 

20.02.2009). 3. A nulidade suscitada em sede de recurso especial pelo suposto vício de linguagem da 

decisão de pronúncia não restou evidenciada, mesmo 

após recursos interpostos perante a Corte Superior. 4. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-

AgR 118.357; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; 

DJE 27/10/2017)  

 

  

 

 

JULGADOS DO 

 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA 

QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 10KG DE MACONHA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO 

COM O DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS 

PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas 

corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a 

finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, 

hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado 

de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, 

da cf). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 

93, IX, da cf), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios 

suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do código de 

processo penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior 

Tribunal de justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, 

vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias 

se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a expressiva 

quantidade dos entorpecentes apreendidos. 10 tabletes totalizando 10kg de maconha. , circunstância que 

denota a periculosidade do paciente e que é suficiente para justificar a segregação como forma de 

garantia da ordem pública. 4. Ademais, o paciente foi preso em transporte público, realizando, em tese, 
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tráfico interestadual com origem em campo grande/ms, local com o qual não tem vínculo. Reside em 

porto velho/ro. E para o qual se dirigiu unicamente com o fim da prática do delito, circunstância que 

denota a necessidade da segregação como forma de garantir a aplicação da Lei penal. 5. Estando 

presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis 

não são suficientes para afastá-la. 6. Ordem não conhecida. (STJ; HC 416.659; Proc. 2017/0238038-6; 

MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 24/10/2017) 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENADO À PENA 

DE 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. I. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma 

do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em 

substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados 

casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício. II. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 

medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem 

pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei penal, ex VI do artigo 312 do Código de Processo 

Penal. III. No caso, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos 

extraídos dos autos, que evidenciam a imperiosidade da prisão para garantia da ordem pública, em 

virtude do fundado receio de reiteração delitiva, notadamente pela existência de interceptações 

telefônicas, as quais indicam que o paciente integraria estruturada associação criminosa voltada à 

mercancia ilícita de drogas, na região do litoral sul paulista e Vale do Ribeira, abrangendo 28 cidades, 

contando com forte apoio logístico na distribuição de entorpecentes em seus pontos de venda, sendo o 

paciente ocupante posição de elevado nível hierárquico na estrutura interna da associação, responsável 

pelas decisões quanto às ações promovidas pelo grupo e exercendo liderança em relação aos demais 

membros. Ademais, consoante salientado pelo d. Juízo processante, consta das degravações a 

informação de "manipulações de testemunhas arroladas para depor em juízo, objetivando a soltura de 

membros da facção" (fl. 263), dados que evidenciam a necessidade da imposição da medida extrema em 

desfavor do ora paciente, para garantir a ordem pública. lV. "A necessidade de se interromper ou 

diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da 

ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 

95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009). Habeas corpus não 

conhecido. (STJ; HC 412.668; Proc. 2017/0204914-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 

24/10/2017) 

HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO 

DETERMINADA PELO TRIBUNAL APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 
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POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. RECENTE 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. 

RECRUDESCIMENTO DO REGIME. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. 

O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a possibilidade de início da 

execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio 

constitucional da presunção da inocência (hc n. 126292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016). 2. No 

particular, como a sentença condenatória foi confirmada pelo tribunal de origem e porquanto encerrada a 

jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do 

condenado), é possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da 

condenação, sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 3. 

O Superior Tribunal de justiça já firmou orientação no sentido de que não há falar em reformatio in 

pejus, pois a prisão decorrente de acórdão confirmatório de condenação prescinde do exame dos 

requisitos previstos no art. 312 do Código Penal. Entende-se que a determinação de execução provisória 

da pena encontra-se dentre as competências do juízo revisional e independe de recurso da acusação. 

Precedentes. 4. "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional 

mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do 

delito" (Súmula nº 440/stj). 5. No caso, o regime mais gravoso possui lastro em fundamentação concreta, 

qual seja, o fato de o paciente possuir maus antecedentes. 6. Habeas corpusdenegado. (STJ; HC 412.538; 

Proc. 2017/0203937-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 24/10/2017) 

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO 

CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO SIMPLES. PACIENTE 

CONDENADO À PENA CORPORAL DE 4 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME 

INICIAL FECHADO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A 

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. PEDIDO DE 

ABRANDAMENTO DO REGIME. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

FAVORÁVEIS E ACUSADO REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DESTA 

CORTE. REGIME INTERMEDIÁRIO CABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 

OFÍCIO. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 

próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas 

corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. No julgamento 

dos EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior 

Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a 

compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem 

igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. A Terceira Seção desta Corte, no 
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julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela 

específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, 

assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do acusado que ostente outra condenação pelo 

mesmo delito. Na hipótese em análise, reconhecida a confissão, de rigor a sua compensação integral com 

a reincidência, mesmo específica, pois o caso não apontou nenhuma peculiaridade à agravante do art. 61, 

I, do CP, como a multirreincidência, por exemplo, que implicasse a necessidade de uma maior resposta 

penal. Precedentes. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é necessária, para a fixação de 

regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência ou nas 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 440/STJ. Por 

outro lado, segundo o Enunciado N. 269 da Súmula desta Corte, é admissível a fixação do regime 

prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando 

favoráveis as circunstâncias judiciais. Hipótese em que, considerando o montante da pena (4 anos de 

reclusão) e a análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, é possível o estabelecimento 

do regime intermediário, qual seja, o semiaberto, mesmo sendo o paciente reincidente. Precedentes. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para reduzir as penas do paciente para 4 

anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, mantidos os demais termos da 

condenação. (STJ; HC 356.922; Proc. 2016/0132409-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares 

da Fonseca; DJE 24/10/2017) 

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESACATO 

E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE 

DESACATO PARA RESISTÊNCIA. AGRESSÕES VERBAIS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. MAIORES INCURSÕES SOBRE O 

TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. OFENSAS DIVERSAS AO BEM JURÍDICO 

TUTELADO PELA NORMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE 

CRIME ÚNICO. PENAS MÍNIMAS SOMADAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE MÁXIMO 

PARA A OFERTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA Nº 243/STJ. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Narra a denúncia que a acusada teria agredido verbalmente os quatro 

policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante e o seu encaminhamento ao Instituto 

Médico Legal, bem como o médico legista que realizou o exame clínico ao qual fora submetida para a 

constatação do seu estado de embriaguez. Tais condutas, a priori, devem ser tipificadas como desacato, 

nos moldes da peça acusatória, porquanto a ré ofendeu as vítimas com intuito de desprestigiar as funções 

públicas por eles exercidas, sem que tenha sido demonstrado que as agressões verbais foram impingidas 

como forma de oposição à ato legal praticado pelos agentes públicos. De mais a mais, a desclassificação 

das condutas para o tipo legal do art. 329 do CP demandaria revolvimento detido do contexto fático-

probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ. Precedentes. 2. O sujeito passivo do crime 

de desacato é o próprio Estado e, de forma secundária, os funcionários públicos que sofreram as ofensas. 

In casu, a recorrente teria agredido verbalmente quatro agentes públicos, no exercício de suas atividades, 
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o que denota a prática de quatro infrações penais distintas, por serem quatro as ofensas ao bem jurídico 

tutelado pela norma legal, não sendo possível o reconhecimento de crime único. 3. Considerando a pena 

mínima prevista para o tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que corresponde a 6 

meses de detenção, a qual deve ser somada àquela prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 

331 do CP, que também foi estabelecida em 6 meses de detenção, chega-se a reprimenda superior a 1 

ano, por se tratem de 4 crimes de desacato em concurso material, o que afasta a possibilidade de oferta 

da vindicada proposta de suspensão condicional do processo. 4. Mesmo que o Magistrado processante 

venha a reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de desacato, a somatória das penas 

ultrapassaria o patamar máximo previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/1995. Nos termos do entendimento 

consolidado na Súmula nº 243/STJ, "o benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável 

em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade 

delitiva, quando a pena mínima cominada, seja no somatório, seja pela incidência da majorante 

ultrapassar o limite de 1 (um) ano ". 5. A teor da Súmula nº 337/STJ, "é cabível a suspensão condicional 

do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Assim, caso o 

Julgador de 1º grau, após a análise dos elementos probatórios amealhados nos autos, entenda que as 

condutas devem ser tipificadas como resistência ou, ainda, que a ré praticou apenas um único crime de 

desacato, deverá ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de 

oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995. 6. Recurso desprovido. (STJ; RHC 89.197; 

Proc. 2017/0236354-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/10/2017) 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. MENOR QUE SE ENCONTRA GRÁVIDA DO AGRESSOR. TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO CONTRA A EX-COMPANHEIRA E GENITORA DA VÍTIMAS. PRISÃO 

PREVENTIVA. RÉU SE ENCONTRA FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 

RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já 

que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a 

ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei penal, ex VI do artigo 312 do Código de 

Processo Penal. II. No caso, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados 

concretos extraídos dos autos, que justificam a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem 

pública e aplicação da Lei penal, uma vez que o recorrente além de ter cometido o delito de estupro de 

vulnerável contra sua enteada, grávida do agressor, ainda responde a processo criminal pela prática do 

delito de homicídio qualificado tentado contra sua ex-companheira e genitora da menor, estando, ainda, 

foragido do distrito da culpa, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar em virtude da 

necessidade de acautelamento da ordem pública, da garantia da futura aplicação da Lei penal, como 

também em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. III. Condições pessoais favoráveis, tais 

como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a 

revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua 

custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, descabe a substituição da prisão por 
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outras medidas cautelares. Recurso ordinário não provido. (STJ; RHC 88.935; Proc. 2017/0230798-0; 

MG; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 25/10/2017) 

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO OU 

DESCAMINHO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. 

COMPONENTES ELETRÔNICOS PROVENIENTES DO EXTERIOR UTILIZADOS PARA 

MONTAGEM DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ESTRANGEIRA DOS COMPONENTES. 

MATÉRIA ATINENTE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA 

ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Denúncia pela suposta prática pelo recorrente dos delitos 

previstos nos arts. 334, parágrafo 1º, alíneas "c" e "d" (redação anterior a Lei n. 13.080/2014), do Código 

Penal e 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, pois, no local onde supostamente funcionaria um centro 

distribuidor de máquinas eletrônicas, foram apreendidos "farta quantidade de materiais para produção de 

máquinas eletrônicas, como mostra o laudo de exame material (fls. 268-280). Dentre o material 

encontrado, há uma placa-mãe com indicação de origem chinesa, um noteiro da marca Coinco, dois 

noteiros fabricados em Taiwan, quatro noteiros fabricados na Inglaterra, nove noteiros sem inscritos, 

além de centenas de botões e alguns conjuntos de chaves tipicamente utilizados em máquinas eletrônicas 

". 2. Hipótese em que a procedência estrangeira dos componentes das máquinas caça-níqueis 

apreendidos foi comprovada por meio de laudo de exame pericial que atestou a presença de 

componentes eletrônicos de origem estrangeira, sem a devida documentação apta a demonstrar a entrada 

legal no país. 3. No caso em exame, verifica-se dos autos elementos aptos a demonstrar de forma efetiva 

que a conduta de introduzir clandestinamente componentes eletrônicos estrangeiros em território 

nacional, para a montagem e comercialização de máquinas caça-níqueis, consubstancia, em tese, o tipo 

penal de contrabando, cabendo, portanto, à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação penal. 

4. A discussão da alegada não comprovação pelo Parquet acerca da origem estrangeira dos componentes 

ou de que entraram no território nacional de forma clandestina deverá ser esclarecida na instrução 

processual, mediante dilação probatória, incabível na via eleita. 5. Recurso não provido. (STJ; RHC 

88.471; Proc. 2017/0210938-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/10/2017) 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO 

DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 

ROUBOS MAJORADOS, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL 

DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, BEM COMO DAQUELAS QUE A PRORROGARAM. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DO RECORRENTE. MATÉRIA NÃO 

ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 

DESNECESSIDADE. PRISÃO DECRETADA POR JUIZ AO DEFERIR REPRESENTAÇÃO DA 

AUTORIDADE POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS 
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DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. REITERAÇÃO. RECURSO EM 

HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. I. "É inviolável o sigilo [... ] das comunicações telefônicas, 

salvo [... ] por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a Lei estabelecer para fins de investigação 

criminal ou instrução processual penal" (CF, ART. 5º, XII). II. A interceptação telefônica é medida 

extrema, que somente se justifica nas situações previstas na legislação de regência (Lei nº 9.296/1996). 

III. No caso, o d. Juiz de 1º Grau deferiu a interceptação telefônica e as prorrogações da medida em 

decisões devidamente fundamentadas no preenchimento dos requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/96, vale 

dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva e os fatos investigados constituíam 

infrações penais puníveis com pena de reclusão. lV. O Magistrado asseverou, ainda, a inviabilidade de 

produção da prova por outros meios, considerando se tratar de grupo organizado para a prática de 

explosão de caixas bancários e diversos outros crimes, com atuação em diversos municípios do estado 

do Paraná, destacando, inclusive que se trata de "organização criminosa fortemente armada e que age 

taticamente, dificultando as investigações. " V. "É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no 

artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos 

alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, 

sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável"(RHC n. 

79.999/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3/3/2017). VI. Se a prisão preventiva é 

decretada pelo d. Juízo, no exame de representação da autoridade policial, desnecessária a realização de 

audiência de custódia. VII. Não há que se falar em excesso de prazo para o inquérito, quando existe 

informação nos autos de que foi oferecida e recebida a denúncia, após a impetração. VIII. A insurgência 

contra a prisão preventiva, por alegada ausência dos requisitos legais, foi analisada quando do 

julgamento de recurso diverso (n. 83939), o que impede novo exame acerca da mesma questão. Recurso 

ordinário não provido. (STJ; RHC 80.480; Proc. 2017/0016040-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Felix 

Fischer; DJE 25/10/2017) 

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO 

PASSIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APELAÇÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O pleno do Supremo Tribunal Federal, em 5.10.2016, no julgamento das medidas 

cautelares nas ações diretas de constitucionalidade nº 43 e nº 44, por maioria de votos, confirmou 

entendimento antes adotado no julgamento do HC nº 126.292/sp, no sentido de que a execução 

provisória da pena não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, de modo que, 

confirmada a condenação por colegiado em segundo grau, e ainda que pendentes de julgamento recursos 

de natureza extraordinária (recurso especial e/ou extraordinário), a pena poderá, desde já, ser executada. 

Ressalva do entendimento da relatora. 2. Esse posicionamento foi reafirmado no plenário virtual do 

Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do are nº 964.246, que teve repercussão geral 

reconhecida. Assim, a tese firmada pelo pretório Excelso deve ser aplicada nos processos em curso nas 

demais instâncias. 3. In casu, julgada a apelação e não havendo registro da interposição de recursos, 

evidencia-se o exaurimento do segundo grau de jurisdição, visto que resta finda a cognição fático-
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probatória dos autos, mostrando-se possível a execução provisória da sanção imposta. Precedentes. 4. 

Recurso a que se nega provimento. (STJ; RHC 86.885; Proc. 2017/0167498-0; SP; Sexta Turma; Relª 

Min. Maria Thereza Assis Moura; DJE 26/10/2017) 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATOS EM 

CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 

GRAVE PREJUÍZO. VÍTIMAS IDOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE 

DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DOIS DELITOS. ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DA 

FRAÇÃO DE 1/3. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FALTA DE INTERESSE. 

SUBSTITUIÇÃO JÁ REALIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, 

seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento 

do habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido 

formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da 

existência de eventual coação ilegal. 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de 

discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, 

somente passível de revisão por esta corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de 

flagrante desproporcionalidade. 3. No caso, não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade 

das circunstâncias, considerando-se, no caso, o grave prejuízo econômico causado a pessoas humildes e 

o fato de as vítimas serem idosas. 4. A circunstância de as vítimas serem idosas revela maior 

reprovabilidade da conduta, justamente pela menor capacidade de resistência das mesmas, a justificar o 

aumento da pena e uma punição mais severa ao autor do crime, ressaltando-se que tal circunstância não 

foi novamente sopesada na segunda fase da dosimetria. Assim, não há que se falar em constrangimento 

ilegal. 5. Esta corte superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é 

determinada em função da quantidade de delitos cometidos, "aplicando-se a fração de aumento de 1/6 

pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 

infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (hc n. 342.475/rn, sexta turma, relatora ministra Maria thereza 

de Assis moura, dje de 23/2/2016). 6. No caso, o paciente foi condenado pela prática de dois estelionatos 

em continuidade, assim, o quantum de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, pela 

configuração do crime continuado, deve ser no patamar legal de 1/6 (um sexto). 7. O pedido de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos carece de interesse processual, na 

medida em que o referido benefício já foi concedido na própria sentença condenatória. 8. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para redimensionar a pena do 

paciente para 3 anos e 6 meses. (STJ; HC 402.202; Proc. 2017/0131159-1; ES; Quinta Turma; Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 30/10/2017) 
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DESAFORAMENTO – PERICULOSIDADE DOS RÉUS QUE COMANDAM O TRÁFICO DE 

DROGAS NA REGIÃO - (TJCE) 0000211-04.2017.8.06.0000 - Desaforamento de Julgamento. 

Requerente: Ministério Público do Estado do Ceará. Requerido: Cirineu Ferreira Rodrigues. Advogado: 

Francisco Carlos de Sousa (OAB: 27845/CE). Requerido: Carlos Henrique Santana Lima. Advogado: 

Kennedy Saraiva de Oliveira (OAB: 21622/CE). Advogado: Karlos Roneely Rocha Feitosa (OAB: 

23104/CE). Relator(a): JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA. EMENTA: PENAL. PROCESSUAL 

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 

PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RISCO DE 

COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. RÉUS QUE COMANDAM O 

TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO. INFORMAÇÕES DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DO JÚRI QUE CORROBORAM O PEDIDO. PLEITO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. 1 - O 

desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção à regra geral da competência em 

razão do lugar, justificando-se somente quando presente uma das hipóteses previstas no art. 427 do 

Código de Processo Penal. 2 - No caso, as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau 

revelam a existência de fortes indícios de que o corpo de jurados de Monsenhor Tabosa não seria 

imparcial num eventual julgamento dos pronunciados, ante a periculosidade demonstrada por estes e o 

temor da população local. 3 - A respeito da possibilidade de o julgamento ser deslocado para a Capital, 

em detrimento de comarcas mais próximas, em casos de dúvida sobre a imparcialidade do corpo de 

jurados, a 5ª Turma do STJ, no Informativo nº 0492, entendeu que o deslocamento da competência 

nesses casos não é geograficamente limitado às comarcas mais próximas, porquanto o desaforamento 

deve garantir a necessária imparcialidade do conselho de sentença. 4 - Pedido de desaforamento 

deferido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, nesta Comarca de Fortaleza, em que 

figuram as partes indicadas. ACORDAM os membros integrantes da Seção Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de 

Justiça, em CONHECER e DEFERIR o pedido de desaforamento, para que o julgamento seja realizado 

na Comarca de Fortaleza, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 28 de agosto de 2017. DES. 

FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA Presidente do Órgão Julgador DES. JOSÉ TARCÍLIO 

SOUZA DA SILVA Relator (Disponibilização: Quinta-feira, 26 de Outubro de 2017 Caderno 2: 

Judiciario Fortaleza, Ano VIII - Edição 1784, p. 49) 

 

FEMINICÍDIO – QUALIFICADORA RECONHECIDA - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER - 

(TJCE) 0003939-46.2015.8.06.0025 - Apelação. Apelante: Francisco Edvar de Sousa Monteiro. Def. 

Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: /CE). Apelado: Ministério Público do Estado do 
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Ceará. Relator(a): MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO. EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. 

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE 

CONTRÁRIO À PROVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR 

COMPROVADA EM SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE. ANIMUS NECANDI E 

QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. 1. 

Condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime 

inicialmente fechado, o réu interpôs o presente recurso sustentando a ocorrência de julgamento 

manifestamente contrário à prova dos autos, pois não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, 

ventilando ainda descontentamento quanto ao reconhecimento do feminicídio. 2.Compulsando os autos, 

extrai-se que há relatos dando conta de que o réu ameaçava a vítima e, no fatídico dia, adentrou na casa 

da mesma e tentou enforcá-la, dizendo que ia matá-la, agredindo-a também com o cabo de uma enxada e 

com o gargalo de uma garrafa. Há também narrações da ofendida no sentido de que o réu já tinha 

sequestrado-a, levado-a para um sítio afastado (com as mãos amarradas e uma rede na cabeça) e 

mostrado à mesma a cova que, em tese, seria para enterrá-la, porque ela iria morrer, uma vez que se não 

fosse dele não seria de mais ninguém. Mencione-se, ainda, que a vítima afirmou que mesmo após a 

prisão do réu, este efetua ligações do presídio, dizendo que quando sair de lá vai matála, corroborando a 

intenção homicida do acusado. Assim, tem-se por albergada a tese de tentativa de homicídio qualificado, 

já que os elementos supracitados apontam a existência de animus necandi. 3. Dito isto, tendo o julgador, 

no presente caso o Tribunal do Júri, liberdade para avaliar o conjunto probatório e atribuir a cada 

elemento o grau de importância que achar devido, não há que se questionar o veredicto, pois, conforme 

extensamente aqui discutido, o Conselho de Sentença é soberano em suas decisões, descabendo a este 

órgão de 2ª instância adentrar ao mérito do julgamento e discutir o valor atribuído pelos jurados às 

provas constantes nos autos. Precedentes. 4. Ultrapassado este ponto, o apelante ventila que nem todo 

homicídio praticado contra mulher deve receber a qualificadora de feminicídio, fazendo-se inferir que o 

mesmo se insurge contra a mencionada imputação. Ocorre que, no caso em tela, há elementos de prova 

nos autos que enquadram sim o caso na hipótese de feminicídio, pois a vítima, em seus depoimentos, 

afirmou que as razões que levaram o réu a tentar matá-la giravam em torno de o mesmo não aceitar o 

fim do relacionamento, tendo o apelante dito à ofendida que se ela não ficasse com ele, não ficaria com 

mais ninguém. O filho da vítima, por sua vez, ao ser ouvido, relatou que os seus pais estavam separados 

e que as agressões feitas por seu genitor eram motivadas por ciúme. 5. Assim, sendo a vítima mulher e 

tendo o delito sido cometido no contexto de violência doméstica, havendo relatos ainda de que, em razão 

de ciúmes, o acusado teria afirmado que se a mesma não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, 

não há qualquer irregularidade no acolhimento da qualificadora, mostrandose escorreita a decisão do 

Conselho de Sentença. Precedentes. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece 

permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às 

provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando 

as teses da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania 

características da decisão do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ACORDÃO Vistos, 

relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0003939-46.2015.8.06.0025, ACORDAM os 

desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade e em 

consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso e lhe dar improvimento, nos termos do 

voto do relator. Fortaleza, 17 de outubro de 2017 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO 

NETO Relator (Disponibilização: Terça-feira, 24 de Outubro de 2017 Caderno 2: Judiciario Fortaleza, 

Ano VIII - Edição 1782, p. 84) 
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PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. 

DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS 

JURADOS. RÉUS QUE COMANDAM O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO. 

INFORMAÇÕES DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE CORROBORAM O 

PEDIDO. PLEITO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. 1 - O desaforamento de julgamento para 

outra Comarca é medida de exceção à regra geral da competência em razão do lugar, justificando-se 

somente quando presente uma das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal. 2 - No 

caso, as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau revelam a existência de fortes indícios 

de que o corpo de jurados de Monsenhor Tabosa não seria imparcial num eventual julgamento dos 

pronunciados, ante a periculosidade demonstrada por estes e o temor da população local. 3 - A respeito 

da possibilidade de o julgamento ser deslocado para a Capital, em detrimento de comarcas mais 

próximas, em casos de dúvida sobre a imparcialidade do corpo de jurados, a 5ª Turma do STJ, no 

Informativo nº 0492, entendeu que o deslocamento da competência nesses casos não é geograficamente 

limitado às comarcas mais próximas, porquanto o desaforamento deve garantir a necessária 

imparcialidade do Conselho de Sentença. 4 - Pedido de desaforamento deferido. (TJCE; Desaf 0000211-

04.2017.8.06.0000; Seção Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 27/10/2017; Pág. 49) 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. 

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO 

MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE 

AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença em análise condenou o apelante pela prática 

do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, todos do Código 

Penal), impondo-lhe pena de 19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial 

fechado, além de 9 (nove) dias-multa. 2. A vítima, dono do estabelecimento comercial, foi enfático ao 

afirmar em Juízo que, não dispondo da quantia que o réu exigia, nem da arma que ele pretendia também 

roubar, temeu por sua vida e pela vida da esposa, que também foi alvo da violência empregada pelo 

acusado, passando a travar com ele luta corporal. Relata a referida vítima que, no instante em que se 

agarrou com o réu, este efetuou um disparo com a arma de fogo que portava, e que só não foi atingido 

porque segurava a mão do apenado que empunhava a arma. 3. Com o barulho da briga e do disparo, dois 

familiares da vítima ingressaram no estabelecimento comercial e passaram a lutar também com o réu, e 

este efetuou outros disparos, sendo que dois deles atingiram a perna do genro do proprietário do 

comércio. 4. A esposa da vítima, que também presenciou toda a cena do crime, assim como os outros 

dois familiares que entraram na briga para ajudar o proprietário do estabelecimento comercial (filho e 

genro), foram ouvidos em Juízo e atestaram que o primeiro disparo desferido pelo réu foi em direção da 

vítima, não o atingindo porque este conseguiu segurar-lhe na mão e, com isso, desviar o curso do 

projétil. 5. Restando evidenciado na prova colhida que o réu tentou subtrair o patrimônio alheio, e, 

diante da reação da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra esta, notadamente na tentativa de 

ceifar-lhe a vida e garantir a sua fuga, não há que se falar em desclassificação da tentativa de latrocínio 

para roubo majorado. 6. Registre-se, por necessário, que o resultado morte somente não ocorreu por 

circunstâncias alheias à vontade do réu, haja vista a reação exitosa da vítima, bem como do auxílio de 

seu filho e seu genro, embora este ainda tenha sido atingido por dois disparos desferidos pelo réu. 7. 
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Fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base afastada e realizada nova dosimetria da pena. 

8. Em face do entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do Agravo em 

Recurso Extraordinário nº 964.246/SP, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema, deve o Juízo 

de primeiro grau, diante do teor do presente acórdão, verificar a possibilidade de imediato cumprimento 

da pena por parte do recorrente. Caso já tenha se iniciado o cumprimento da pena, comunique-se ao 

juízo da execução penal, nos termos da Resolução nº 237/2016 do Conselho Nacional de Justiça. 9. 

Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença para redimensionando a pena 

aplicada ao réu, fixá-la em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime 

inicial fechado, além de 8 (oito) dias-multa. (TJCE; APL 0731048-03.2014.8.06.0001; Terceira Câmara 

Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 30/10/2017; Pág. 95) 

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. Excesso de prazo na formação da 

culpa. Supressão de instância. Matéria não aventada na origem. Inexistência de ilegalidade apta à 

concessão da ordem de ofício. Trâmite processual regular. Ausência de ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Inexistência de desídia da autoridade impetrada. Instrução em andamento. Audiência com 

data próxima. Precedentes. Complexidade do feito. Incidência da Súmula nº 15, TJ/CE. Gravidade 

concreta do delito. Grande quantidade e variedade de drogas apreendida. Objetos ligados ao tráfico. 

Periculosidade do paciente. Antecedentes criminais. Descumprimento de medidas cautelares 

previamente concedidas. Risco de reiteração delitiva. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem 

não conhecida, com recomendações à autoridade impetrada. 1. Quanto à tese aventada, observa-se que o 

impetrante não a mencionou no seu pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 45/50), não tendo, por 

consequência, o magistrado a quo apreciado tal matéria (proc. Nº 0023577-69.2017.8.06.0001). Dessa 

forma, mediante a não manifestação acerca do mérito dessa tese em específico, encontra-se este tribunal 

impossibilitado de apreciá-la, diante da vedação à supressão de instância. 2. Por outro lado, apreciando 

de ofício estes fólios e em visualização dos autos de origem (proc. Nº 0119834-59.2017.8.06.0001), 

verifico não haver irregularidade no trâmite processual apta à concessão da ordem de ofício. Explico. 

3. In casu, existe uma dilação temporal maior que a autorizada legalmente, verificando-se não poder 

atribuir tal demora à defesa nem à complexidade da causa. Apesar disso, tal atraso não ultrapassa os 

limites da razoabilidade, mediante as peculiaridades do caso concreto. Tal qual se infere da 

documentação acostada aos autos, das informações prestadas (fls. 59/60) e da consulta do sistema 

processual saj. Pg desta corte de justiça, o paciente fora preso em 21 de março de 2017. Denúncia 

oferecida pelo parquet em 02/06/17. Citado o paciente em 06/06/17 para apresentar defesa prévia através 

de defensor público devidamente constituído, tal peça foi apresentada em 27/06/17. Peça exordial 

recebida em 17/08/17. Então, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de outubro 

de 2017. 4. Assim, percebendo-se que já fora iniciada a instrução e julgamento na data de 04/10/2017, 

momento em que foi interrogado o acusado e ouvida a testemunha de acusação presente, foi marcada 

nova audiência para a data próxima de 01/11/2017, a fim de ouvir as demais testemunhas acusatórias, 

bem como as de defesa. 5. Diga-se, ainda, que há no caso em análise uma complexidade natural dos 

feitos, levando em consideração o crime cometido, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. 

Observando a denúncia, colhe-se que agentes da polícia civil lotados na draco, que já investigavam o 

tráfico de drogas e visavam desarticular um braço da organização criminosa comando vermelho com 

autuação nesta capital, levantaram informações acerca da entrega de drogas. Nesse contexto foi o 



 

 

 

 

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

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

acusado apreendido portando 3 kg (três quilos) de maconha, e, em sua residência, mais 7,2 kg (sete 

quilos e duzentas gramas) da mesma droga, 4,5 kg (4 quilos e quinhentas gramas) da droga, uma balança 

de precisão, uma pistola calibre. 40, seis munições para arma de fogo calibre. 40 e um carregador de 

pistola marca taurus, modelo 24/7, conforme auto de apreensão de fls. 19. 6. Tais circunstâncias, aliadas 

ao fato de que o autuado responde processo por cometimento de delito de igual natureza, tendo, 

inclusive, sido ao mesmo aplicada recentemente por este juízo da custódia medidas cautelares diversas 

da prisão que se mostraram improveitosas diante da sua reiteração na prática de crime de extremado 

potencial ofensivo, indicam ser indivíduo voltado à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. 

7. Desta forma, convém lembrar-se da Súmula nº 15 deste tribunal de justiça do Estado do Ceará que 

indica: "não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime 

apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais. " 8. Assim, vê-se, 

pela cronologia dos atos praticados, que o processo se encontra com seu andamento regular, dentro dos 

limites da razoabilidade, não existindo, no momento, desídia do aparelho estatal nem irregularidade no 

trâmite processual capaz de ensejar a configuração do excesso de prazo na formação da culpa, mormente 

quando já designado data para continuidade da audiência de instrução e julgamento, na iminência de 

realização. Precedentes. 9. Recomende-se ao juízo a quo a análise do pedido de revogação da preventiva 

formulado pela defensoria pública em favor do paciente ainda no mês de maio do vertente ano (proc. Nº 

0023577-69.2017.8.06.0001). 10. Ordem não conhecida. (TJCE; HC 0625714-75.2017.8.06.0000; 

Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Padua Silva; DJCE 30/10/2017; Pág. 71) 

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

DEMONSTRAÇÃO DA QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE 

CASO FORTUITO. PREVISIBILIDADE DO EVENTO DANOSO. 1. Condenado à pena de 08 

(oito) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo cometimento do crime do art. 303 do CTB, o réu interpôs o 

presente apelo pugnando por sua absolvição, pois entende que, no caso em tela, ocorreu caso fortuito, 

cujo acontecimento era inesperado e imprevisível. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena 

para o mínimo legal. 2. Compulsando os autos, vê-se que existem provas suficientes de que foi o 

acusado quem deu causa à colisão que ensejou as lesões na vítima, visto que não só os depoimentos de 

testemunhas, mas também o interrogatório do réu dão conta de que o apelante dirigia na contramão de 

direção e acabou por interceptar a trajetória da moto que era pilotada pelo ofendido no sentido correto da 

via, atingindo-a e causando o sinistro. 3. Impende ressaltar que as alegações do réu de que era 

impossível prever o resultado e que o acidente teria sido ocasionado por caso fortuito não podem ser 

acolhidas para fins de absolvição. Diz-se isto porque, segundo a doutrina, o caso fortuito ou a força 

maior existem quando uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de 

evitar ou impedir. Ocorre que, no caso em tela, ao contrário do que afirmou a defesa, estando o acusado 

dirigindo na mão de direção errada, seria totalmente previsível que algum veículo, seguindo no fluxo 

normal da via, aparecesse em seu caminho e fosse atingido pelo carro do réu. 4. Assim, não há que se 

falar em causa de exclusão da conduta, pois o que de fato aconteceu foi que o acusado, ao ficar desatento 

na condução do veículo (uma vez que estava conversando com sua esposa) entrou pelo caminho errado e 

passou a dirigir na contramão, tendo continuado o trajeto mesmo após perceber o equívoco, acabando 

por colidir com a motocicleta pilotada pela vítima. Resta demonstrada, portanto, a quebra do dever 

objetivo de cuidado, pois mesmo que o apelante alegue ter adotado medidas para diminuir possíveis 
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efeitos danosos (tais como redução de velocidade e acionamento do pisca alerta), estas foram 

insuficientes para evitar o acidente, tendo a vítima sido gravemente lesionada, conforme relatório 

médico de fl. 23. Precedentes. 5. Nesta senda, resta assente que o magistrado de piso fundou-se em 

provas hábeis e suficientes para fundamentar a condenação do recorrente pelo delito de lesão corporal 

culposa na direção de veículo automotor, não havendo que se falar em reforma da sentença condenatória 

neste ponto. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE 

REDIMENSIONAMENTO DA BASILAR E DE DECOTE DA MULTA REPARATÓRIA. 6. O 

sentenciante, ao dosar a pena do réu, entendeu como desfavoráveis a ele as circunstâncias do crime e 

afastou a basilar em 04 (quatro) meses do mínimo legal, que é de 06 (seis) meses, sob o fundamento de 

que o acusado estava dirigindo sob efeito de álcool. 7. Mantém-se o desvalor atribuído, pois ainda que 

não haja prova que demonstre que o agente estava com sua capacidade psicomotora alterada (tanto que 

não houve condenação pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito), há elementos que corroboram com 

o fato de que o réu ingeriu bebida alcoólica horas antes de dirigir, conforme informado por ele mesmo 

em seu interrogatório, o que demonstra maior reprovabilidade na ação e permite a manutenção da 

negativação apontada. 8. Altera-se, contudo, o quantum de elevação da basilar, pois observando-se o 

critério majoritariamente aplicado pela jurisprudência pátria (segundo o qual se divide o intervalo de 

pena em abstrato por oito, que é o número de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal), deve a 

valoração negativa de uma vetorial afastar a pena em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias do mínimo legal, 

ficando a pena-base, no presente caso, no patamar de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção. 9. Na 

2ª fase da dosimetria, a sanção foi diminuída em 1/6 em razão da presença da atenuante de confissão 

espontânea, o que se mantém, pois o réu assumiu seu envolvimento no acidente, tanto em inquérito 

quanto em juízo. Aqui, importante ressaltar que o cálculo de diminuição será feito sobre o intervalo de 

pena em abstrato (18 meses) e não sobre a pena base fixada, por ser mais favorável ao réu, ficando a 

pena intermediária no piso legal de 06 (seis) meses de detenção, observando-se ainda o teor do 

enunciado sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da sanção aquém do piso 

legal. Precedentes. 10. Fica a pena-base redimensionada, portanto, do patamar de 08 (oito) meses e 10 

(dez) dias de detenção para 06 (seis) meses de detenção. 11. Mantém-se o regime de cumprimento da 

sanção no aberto, pois a primariedade do réu e o quantum de pena imposto enquadram o caso no art. 33, 

§2º, „c‟ do Código Penal. Permanece também a substituição da pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direito, nos termos fixados pelo magistrado a quo. 12. No que tange à pena de suspensão da 

permissão para dirigir veículo automotor, tem-se que a mesma foi fixada em 1ª instância pelo período de 

02 (dois) meses, o que não merece alteração, pois em consonância com os ditames do art. 293 do CTB e 

com os primados da proporcionalidade. 13. Com relação à condenação ao pagamento da multa 

reparatória prevista no art. 297 do Código de Trânsito Brasileiro, necessário se faz realizar seu decote, 

sob pena de afrontar os primados da ampla defesa e do contraditório, vez que além de não ter sido feito 

pedido formal, as notas fiscais foram juntadas aos autos apenas em sede de alegações finais, quando já 

encerrada a instrução criminal, não tendo sido oportunizada eventual discussão acerca dos valores. 

Precedentes. 14. Importante mencionar, apenas para fins de esclarecimento, que tal retirada não impedirá 

que o apelante seja acionado pela vítima, através da ação cível reparatória adequada. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECOTADA A MULTA 

REPARATÓRIA. (TJCE; APL 0048608-83.2014.8.06.0167; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário 

Parente Teófilo Neto; DJCE 01/11/2017; Pág. 84) 
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PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, TRÁFEGO COM 

VELOCIDADE INCOMPATÍVEL PRÓXIMO A LOCAL COM CONCENTRAÇÃO DE 

PESSOAS E DESOBEDIÊNCIA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 303 E 306 DO CTB E DE 

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DECOTE DA REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Condenado à pena de 

01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção pelo delito do art. 303 do CTB; de 02 (dois) anos de detenção 

pelo crime do art. 306 do CTB; de 09 (nove) meses de detenção pelo delito do art. 311 do CTB e de 03 

(três) meses de detenção pelo crime do art. 330 do Código Penal, o réu interpôs o presente apelo 

sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena imposta e 

ao montante da sanção pecuniária. Pede ainda a alteração do regime inicial de cumprimento da 

reprimenda para o aberto e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Antes de se adentrar ao 

mérito do apelo, vem ao caso mencionar que o julgador de piso inovou na fundamentação condenatória 

quanto ao crime do art. 303 do CTB, acrescentando na sentença circunstâncias referentes à alta 

velocidade e a um problema visual do réu para justificar a culpa do mesmo, circunstâncias estas que não 

foram, contudo, narradas pelo Ministério Público no momento de oferecimento da denúncia. 3. Portanto, 

ao proceder o juízo sentenciante desta forma, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

vez que condenou o acusado com acréscimo de fundamentos não descritos na delatória, sem que fosse 

seguido o trâmite exigido pelo art. 384 do Código de Processo Penal. Desta feita, faz-se o adendo de que 

não poderá ser aqui utilizado para fundamentar a conduta culposa que ocasionou a lesão (art. 303 do 

CTB) o fato de o réu estar dirigindo em alta velocidade e com problemas visuais, sob pena de se afrontar 

a correlação entre denúncia e sentença, ficando a culpa do acusado configurada apenas pela direção sob 

influência de álcool, que o fez trafegar sem as cautelas necessárias. Saliente-se, contudo, que tal não 

impede que esta última circunstância (problema de vista) seja avaliada na dosimetria da sanção, já que 

narrada pelo próprio réu em seu interrogatório. 4. Nesse novo contexto, tem-se que deve ser aplicado, de 

ofício, o princípio da consunção entre o crime do art. 303 do CTB e o do art. 306 do mesmo diploma 

legal. 5. Diz-se isto porque, uma vez que a culpa do réu quanto ao crime do art. 303 do CTB ficou 

restrita ao fato de que o mesmo estava dirigindo sob influência de álcool (consoante demonstrado pelo 

resultado do exame etílico de fl. 15, bem como pela confissão do próprio réu), tem-se que a embriaguez 

ao volante foi apenas o crime-meio para se consumar o delito de lesão corporal culposa na direção de 

veículo automotor, razão pela qual deve ser por ele absorvido. Precedente STJ. Desta forma, imperiosa 

se faz a exclusão da condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 6. Ultrapassado 

este ponto, no que tange à dosimetria dos crimes remanescentes, tem-se que o sentenciante entendeu 

desfavoráveis ao réu, para os crimes dos arts. 303 e 311 do CTB e 330 do CP, o seu elevado grau de 

displicência, a existência de mais de um motivo de negligência (embriaguez e deficiência visual) e a 

torpeza com que se postou para sair em fuga arriscada. 7. DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO 

CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR: Sobre a imputação do art. 303 

do Código de Trânsito, tem-se que a mera referência ao elevado grau de displicência não pode ser 

utilizada para exasperar a basilar, vez que deveras abstrata, não tendo o magistrado apontado nuances do 

caso concreto que demonstrassem uma reprovabilidade maior na conduta do agente. Ademais, não serve 

para aumentar a pena-base a suposta torpeza que ensejou a fuga arriscada, pois a evasão se configura 

como fato posterior à consumação do delito de lesão corporal culposa, tendo inclusive sido subsumida 

ao delito do art. 311 do CTB. 8. Em giro diverso, consoante afirmado pelo magistrado, entende-se que o 

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20303&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart303
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20306&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart306
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20303&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart303
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20306&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart306
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20311&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart311
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20330&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart330
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20303&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart303
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20384&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart384
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20303&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart303
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20303&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart303
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20303&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart303
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20303&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart303
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20303&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart303
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20306&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart306
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20303&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart303
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20311&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart311
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20330&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart330
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20311&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CTBart311


 

 

 

 

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

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

fato de o acusado estar trafegando sem enxergar direito, em razão de um problema visual, tendo 

inclusive sido proibido de dirigir pelo seu médico, demonstra uma maior reprovabilidade na sua ação, 

justificando a exasperação da basilar acima do mínimo legal pelo desvalor da culpabilidade. 9. Dito isto, 

fica a pena-base para o crime do art. 303 do CTBredimensionada de 01 (um) ano de detenção para 08 

(oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, aplicando-se no cálculo o critério majoritariamente adotado 

pela jurisprudência pátria. 10. Na 2ª fase, faz-se necessário o reconhecimento da atenuante de confissão 

espontânea. Contudo, atenua-se a sanção apenas em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, observando o 

enunciado sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, ficando a reprimenda intermediária em 06 

(seis) meses de detenção. 11. Na 3ª fase da dosimetria, deve ser mantida a majorante de omissão de 

socorro, pois restou comprovado que o acusado evadiu-se após causar o acidente. 12. Contudo, no que 

tange à majorante do inciso I (não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação), deve a 

mesma ser decotada no presente caso, já que a conduta do réu de dirigir com carteira de habilitação 

vencida não se subsume ao teor do texto legal, sendo ambas as ações distintas, já que não se pode 

equiparar a situação do condutor que deixou de renovar os exames médicos com a daquele que sequer 

prestou exames para obter a habilitação. Dirigir com habilitação vencida por mais de 30 (trinta) dias 

configura mera infração administrativa, disposta no art. 162, V do Código de Trânsito Brasileiro. Desta 

forma, não podendo haver analogia in malam partem no direito penal, resta inviável alargar o rol de 

causas de aumento, razão pela qual se afasta sua incidência. Precedentes. 13. Permanecendo configurada 

apenas uma das majorantes supracitadas e inexistindo fundamento que justifique maior exasperação, 

altera-se a fração de aumento para o mínimo legal de 1/3. Fica a pena definitiva, portanto, para o crime 

do art. 303 do CTB, redimensionada de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção para 08 (oito) meses 

de detenção. 14. DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFEGO COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL 

PRÓXIMO A LOCAL COM CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS: No que tange ao delito do art. 311 do 

Código de Trânsito Brasileiro e tendo em vista o fato de o julgador ter se utilizado da mesma 

fundamentação já apontada na dosagem da sanção do art. 303 do CTB, mantém-se o desvalor apenas da 

culpabilidade, já que foi a única vetorial pautada em elementos concretos e idôneos, quais sejam, 

trafegar com problemas visuais. 15. De modo que, fica a pena-base para o crime do art. 311 do 

CTB redimensionada de 09 (nove) meses de detenção para 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de 

detenção. 16. Na 2ª fase, faz-se necessário o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. 

Contudo, atenua-se a sanção apenas em 22 (vinte e dois) dias, observando o enunciado sumular nº 231 

do Superior Tribunal de Justiça, ficando a reprimenda definitiva em 06 (seis) meses de detenção, tendo 

em vista a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. 15. DOSIMETRIA DO CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA: Sobre o crime do art. 330 do Código Penal, tem-se que novamente o julgador se 

utilizou da mesma análise das circunstâncias judiciais feita para o delito do art. 303 do Código de 

Trânsito, e fixou a basilar em 03 (três) meses de detenção (afastando-a em 2 meses e 15 dias do mínimo 

legal). Ocorre que, no presente caso, nenhuma das fundamentações apresentadas pelo magistrado tem o 

condão de exasperar a reprimenda na espécie, principalmente porque a fuga da blitz, nas condições em 

que ocorreu, já foi punida pela condenação referente ao delito do art. 311 do CTB, não havendo mais 

nenhum elemento que demonstre uma maior reprovabilidade na ação do réu de desobedecer a ordem de 

parada do policial. Assim, fica a pena diminuída ao mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção. 16. 

Na 2ª fase, reconhece-se a existência da atenuante de confissão espontânea, mas deixa-se de aplicá-la em 

razão de a sanção já se encontrar fixada no piso legal. 17. Fica a pena definitiva para o crime de 

desobediência redimensionada de 03 (três) meses de detenção para 15 (quinze) dias de detenção, em 

razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição da sanção. 18. Mencione-se que o preceito 
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secundário do art. 330 do Código Penal prevê a imposição de pena de multa de forma cumulativa com a 

privativa de liberdade. Contudo, pelo que se vê nos autos, o magistrado de piso deixou de aplicá-la ao 

prolatar a sentença, razão pela qual este Tribunal se abstém de fixá-la, sob pena de incorrer 

em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. 19. Aplicando-se a regra do concurso material de 

crimes, fica a reprimenda definitiva no patamar de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção. 20. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, pois ainda que 

o quantum de sanção, após as reformas efetuadas por este Tribunal, tenha restado imposto em patamar 

inferior a 04 (quatro) anos, a valoração negativa de uma circunstância judicial (culpabilidade) em dois 

dos crimes pelos quais o réu foi condenado justifica a aplicação do regime intermediário, nos termos 

do art. 33 §§2º e 3º do Código Penal. Precedentes. 21. Permanece também a substituição da pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviço à 

comunidade), contudo necessário se faz alterar o quantumaplicado à primeira, vez que o julgador 

determinou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - sem qualquer fundamentação para tanto -, 

razão pela qual se reduz o montante para o mínimo legal, qual seja, um salário-mínimo ao tempo dos 

fatos, conforme art. 45, §1º do Código Penal. Precedentes. 22. No que tange à pena de suspensão do 

direito dirigir, tem-se que a mesma foi fixada em 1ª instância pelo período de 04 (quatro) anos. Ocorre 

que, conforme jurisprudência pátria, deve a sanção acessória observar não só os ditames do art. 293 do 

Código de Trânsito Brasileiro, mas também a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade 

aplicada. Desta forma, fica a aludida pena (prevista apenas no preceito secundário do art. 303 do CTB), 

no patamar de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, observando o acréscimo correspondente à majorante da 

omissão de socorro. 23. Sobre a condenação à reparação de danos, deve a mesma ser decotada em 

obediência aos primados do contraditório e da ampla defesa, já que não houve pedido expresso do 

Ministério Público na denúncia, nem tal assunto foi tratado durante a instrução. Precedentes. 24. Por fim, 

deixa-se de conhecer o pleito referente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, já que o 

entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que a matéria é competência do juízo das execuções. 

Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE 

OFÍCIO, APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 303 E 306 

DO CTB E DECOTADA A REPARAÇÃO DE DANOS IMPOSTA. (TJCE; APL 0028428-

25.2015.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 01/11/2017; 

Pág. 81) 
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