
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 06 de dezembro de 2016 – Nº 019

Prezados colegas, 
Esperamos estejam todos bem!
Segue o Informativo quinzenal CAOCRIM 019/2016, 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.
Boa leitura!

EQUIPE CAOCRIM

EVENTOS 
CHAMADA DE ARTIGOS

Audiência pública sobre WhatsApp discutirá dispositivos do Marco Civil da Internet
O prazo para inscrições  dos  interessados em participar  como expositores da audiência  pública sobre 
bloqueio do aplicativo WhatsApp por decisão judicial foi prorrogado para 1º de fevereiro de 2017. 
A prorrogação do prazo,  que seria  encerrado na  última sexta-feira  (25),  se  deu porque a  audiência, 
convocada  originalmente  pelo  ministro  Edson  Fachin  na  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito 
Fundamental (ADPF) 403, abrangerá também a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5527, da 
relatoria da ministra Rosa Weber.
A ADI 5527 tem por objeto dispositivos do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) que têm servido 
de  fundamentação  para  decisões  judiciais  que  determinam  a  suspensão  dos  serviços  de  troca  de 
mensagens entre usuários da Internet. Diante da relação entre as discussões postas nas duas ações, os 
relatores concluíram pela ampliação do escopo da audiência pública, a fim de abranger os dois temas.
Em decisão conjunta, os ministros Edson Fachin e Rosa Weber deliberaram que, em relação à ADPF 
403, o prazo fica prorrogado até 1º de fevereiro, mantidas as orientações e critérios já estabelecidos.No 
caso da ADI 5527, os interessados devem se manifestar visando à participação na audiência por meio do 
endereço eletrônico marcocivilinternet@stf.jus.br até a mesma data.

IV Escola de Verão

O CEDPAL(Universidade de Göttingen) realizará entre os dias 25 de setembro a 06 de outubro de 2017 
a IV Escola de Verão com palestras e aulas magnas de importantes professores da Alemanha e de outros 
países e com a participação de integrantes de toda América Latina, sendo uma parte das vagas reservada 
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para brasileiros. 
O  formato  será  igual  aos  das  anteriores,  com aulas  predominantemente  em  espanhol  e,  além dos 
Professores Jakobs e Roxin, está prevista a presença de outros importantes professores, como Frisch, 
Roberts, Greco, Kindhäuser, dentre outros. 
Programa:  linkhttp://cedpal.uni-goettingen.de/index.php/ensenanza/escuela-de-verano/366-escuela-de-
verano-2017
As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail: escueladeverano@jura.uni-goettingen.de. 
Os candidatos à vaga deverão enviar o CV resumido e o formulário preenchidos de agora até a data de 
28 de fevereiro de 2017 para o referido e-mail. 
Os selecionados conhecerão o resultado até o dia 31 de março de 2017 e terão até o dia 30 de abril de  
2017  para  fazer  o  pagamento,  conforme  link:  http://cedpal.uni-
goettingen.de/data/ensenanza/EV2017/EV2017c.pdf 
O curso do curso será de 1.550 € e deverá ser pago por transferência internacional. 
Mais informações: http://cedpal.uni-goettingen.de/data/ensenanza/EV2017/EV2017c.pdf 

NOTÍCIAS 

Pernambuco estreia videoconferência judicial em presídio - https://goo.gl/J3RAqq 

Tribunal cria portaria que institui citação eletrônica de réus presos - https://goo.gl/Ay5YJ4 
STF recebe denúncia por peculato contra senador Renan Calheiros - https://goo.gl/k4IfmE 

Mês Nacional do Júri realiza mais de 2.900 julgamentos no país - https://goo.gl/d6Rejw 

TJCE encerra Mês Nacional do Júri com 395 julgamentos - https://goo.gl/cqfWcs 
   Sistema carcerário  é  tema de encontro entre  presidente do STF e  ministro da Educação  - 
https://goo.gl/Vh5eCw 

      Mantida prisão de integrante de organização criminosa comandada por João Arcanjo Ribeiro -  
https://goo.gl/Nk3ao9 

1ª  Turma  autoriza  uso  de  dados  entregues  voluntariamente  em  investigação  criminal - 
https://goo.gl/fD5FAW 
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1ª Turma afasta prisão preventiva de acusados da prática de aborto - https://goo.gl/m13bfr

Enquete TJCE: Maioria dos participantes acredita que mutirões ajudam a reduzir violência 
contra mulher - https://goo.gl/3RKOi5 

Atividade policial aumenta risco de esquecimento e justifica testemunho antecipado (inteiro 
teor,  clique no link http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/RHC64086.pdf 
https://goo.gl/Mx0fGH 

DIRETO DO STF

EMBARGOS  RECEBIDOS  COMO AGRAVO REGIMENTAL.  CRIME DE TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA 
ORDEM  PÚBLICA.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.  REGISTROS  CRIMINAIS  E 
RELATOS  DE  TESTEMUNHAS. 1.  Nos  termos  do art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,  a 
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício 
suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou 
(b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a 
aplicação da Lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva 
de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras  
medidas  cautelares,  nos  termos do art.  282,  §  6º,  do Código de Processo Penal,  pelo qual  a  prisão 
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 
319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a 
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de 
testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC 137359; Segunda Turma; Rel.  
Min. Teori Zavascki; DJE 02/12/2016; Pág. 96) 

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE 
DENUNCIAÇÃO  CALUNIOSA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE. 
INOCORRÊNCIA.  EXTINÇÃO  PREMATURA DA AÇÃO  PENAL.  AUSÊNCIA DE  JUSTA 
CAUSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a 
viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido 
manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do 
Tribunal (art. 21, § 1º, do RISTF). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada 
com a  reapreciação  do  recurso  pelo  órgão  colegiado,  na  via  de  agravo  interno.  Precedentes.  2.  A 
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jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção da ação penal de forma prematura, 
via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a 
atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a 
presença de causa extintiva da punibilidade. 3. No particular, a denúncia narrou de forma objetiva a 
conduta atribuída ao agravante, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória (denunciação 
caluniosa), com a indicação dos elementos indiciários mínimos de que teria dado causa à instauração de 
“investigação policial de, pelo menos, sete das nove pessoas por ele arroladas”. 4. Agravo regimental a 
que  se  nega  provimento. (STF;  HC  136751;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Teori  Zavascki;  DJE  
02/12/2016; Pág. 92) 

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL  MILITAR  E  PENAL 
MILITAR. DESACATO COMETIDO POR CIVIL EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO 
MILITAR  CONTRA MILITAR  EM  SITUAÇÃO  DE  ATIVIDADE. ART.  299  DO  CÓDIGO 
PENAL  MILITAR E ART.  9º,  III,  B,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL  MILITAR. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR  DA UNIÃO.  ORDEM  DENEGADA. I.  A 
competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem 
se  define,  por  isso  mesmo, ratione  personae.  É  aferível,  objetivamente,  a  partir  da  subsunção  do 
comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito 
primário  incriminador  consubstanciado  nos  tipos  penais  definidos  no  Código  Penal  Militar.  (HC 
109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II. As provas encartadas nos autos revelam 
que as agressões verbais praticadas pela acusada, em lugar sujeito à administração militar, tiveram como 
alvo militares da ativa, que se encontravam no pleno exercício de suas funções (art. 9º, III, b, do CPM). 
III. Competência da Justiça Penal Militar da União para o julgamento do caso. Precedente. lV. Ordem 
de habeas corpus denegada. (STF; HC 135607; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg.  
26/10/2016; DJE 29/11/2016; Pág. 32) 

HABEAS  CORPUS.  PENAL MILITAR.  INJÚRIA. ART.  216  DO  CPM.  CRIME  MILITAR 
CARACTERIZADO (ART. 9º,  II,  ‘A’,  DO CPM).  ORDEM DENEGADA. ATIPICIDADE DO 
FATO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. 1. A caracterização do crime militar 
em decorrência da aplicação do critério ratione personaeprevisto no art. 9º, II, “a”, do CPM deve ser 
compreendido à  luz  da principal  diferença  entre  o crime comum e o crime militar  impróprio:  bem 
jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-se elemento indispensável para configuração do tipo 
penal especial  (e,  portanto,  instaurar a competência da Justiça Militar  da União) a demonstração de 
ofensa  a  bens  jurídicos  de  que  sejam titulares  as  Forças  Armadas.  2.  Em se  tratando  de  supostas  
agressões verbais perpetradas pelo paciente contra vítima, ambos na condição de militar, em local sujeito 
à administração militar, há ofensa aos valores militares da ordem e da disciplina, interesses tutelados 
pelas Forças Armadas. 3. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da atipicidade da conduta, 
por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se consideradas as conclusões 
das instâncias antecedentes de que as agressões verbais, como expressão da hostilidade predominante no 
momento  dos  fatos,  amoldar-se-iam  ao  crime  de  injúria.  4.  Ordem  denegada. (STF;  HC  135956;  
Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 26/10/2016; DJE 28/11/2016; Pág. 31) 
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HABEAS CORPUS. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO. CRIME AMBIENTAL TIPIFICADO 
NO  ART.  34,  CAPUT,  DA LEI  Nº  9.605/98.  PROTEÇÃO  CRIMINAL DECORRENTE  DE 
MANDAMENTO CONSTITUCIONAL (CF,  ART.  225,  §  3º).  INTERESSE MANIFESTO DO 
ESTADO NA REPREENSÃO ÀS CONDUTAS DELITUOSAS QUE VENHAM A COLOCAR EM 
SITUAÇÃO  DE  RISCO  O  MEIO  AMBIENTE  OU  LHE  CAUSAR  DANOS.  PRETENDIDA 
APLICAÇÃO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  CONDUTA  REVESTIDA  DE 
INTENSO GRAU DE REPROVABILIDADE. CRIME DE PERIGO QUE SE CONSUMA COM A 
SIMPLES COLOCAÇÃO OU EXPOSIÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO A PERIGO DE 
DANO.  ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO.  ORDEM DENEGADA. 1.  A proteção  criminal  ao 
meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art.  225: “[a]s 
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos 
causados”. 2. Em razão de sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na 
repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe 
causar  danos,  consoante a  Lei  nº  9.605/98.  3.  Essa proteção constitucional,  entretanto,  não afasta  a 
possibilidade  de  se  reconhecer,  em  tese,  o  princípio  da  insignificância  quando  há  a  satisfação 
concomitante  de  certos  pressupostos,  tais  como:  a)  mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente;  b) 
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 
d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o 
Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14). 4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime 
de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano. 5. Comportamento dotado de intenso grau 
de reprovabilidade, pois o paciente agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de 
rede de pesca, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, 
já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica 
a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. 6. 
Nesse  contexto,  não  há  como  afastar  a  tipicidade  material  da  conduta,  tendo  em  vista  que  a 
reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o paciente ter pescado em período 
proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, 
indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático. 7. Ordem denegada. (STF; HC 
127926; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 26/10/2016; DJE 28/11/2016; Pág. 29) 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL. 
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL. ART.  217-A  DO  CÓDIGO  PENAL.  HABEAS  CORPUS 
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  INADMISSIBILIDADE. 
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS. 
CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE 
COMPETÊNCIA  DESTA  SUPREMA  CORTE.  ATIPICIDADE.  CONSENTIMENTO  DA 
VÍTIMA.  MENOR  DE  14  ANOS.  VULNERÁVEL.  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA. 
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA 
ELEITA.  INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  REDISCUSSÃO  DE 
CRITÉRIOS  DE  DOSIMETRIA  DA  PENA.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  PELAS 
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO. 1.  A  presunção  de 
violência no crime de vulnerável, menor de 14 anos, não é elidida pelo consentimento da vítima ou 
experiência  anterior  e  a  revisão  dos  fatos  considerados  pelo  juízo  natural  é  inadmita  da  via  eleita, 
porquanto  enseja  revolvimento  fático-probatório  dos  autos.  2.  A dosimetria  da  pena,  bem como os 
critérios  subjetivos  considerados pelos  órgãos  inferiores para a  sua realização,  não são passíveis  de 
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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). 3. As circunstâncias judiciais subjetivas elencadas no artigo 59 do Código Penal, 
quando  desfavoráveis,  autorizam  a  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal,  desde  que 
fundamentada a exasperação. 4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, 
em regime fechado, como incurso no art. 217-A do Código Penal, pelo fato de haver cometido ato sexual 
com um menino menor de 13 anos de idade em troca de um amortecedor de bicicleta e filmado todo ato 
em seu celular. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas 
corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e I, da Constituição da República, 
sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.  
6. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou 
abuso de poder  (CF,  art.  5º,  LXVIII),  não  cabendo sua  utilização para  reexaminar  pressupostos  de 
admissibilidade de recursos de outros tribunais. 7. Agravo regimental desprovido. (STF; HC 128971;  
Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 20/09/2016; DJE 30/11/2016; Pág. 170) 

      

DICA DE PALESTRA 

Seminário Sistema Penal Acusatório, promovido pelo CNMP entre os dias 21 e 
23/11/2016, está disponível no You Tube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuoLRR_32i4yBpz0R-nP2CRJShVIDcy2X 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
COMPENSAÇÃO  INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM  A CONFISSÃO  ESPONTÂNEA. 
POSSIBILIDADE. 1.  A terceira  seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp 
1.341.370/MT (rel. Ministro Sebastião reis Júnior, dje 17/4/2013), sob o rito do art. 543-c, c/c o 3º, do 
CPP, consolidou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a 
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência ". 2. No caso, diante 
do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial, e considerando a existência de apenas 
uma reincidência, mister se faz a compensação total da confissão espontânea com a reincidência.  3. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 973.251; Proc. 2016/0225583-0; MS;  
Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/12/2016) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
CAUSA  ESPECIAL  DE  DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS 
REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA.  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  REGIME  FECHADO. 
QUANTIDADE  DA SUBSTÂNCIA.  ADEQUAÇÃO.  RECURSO  DESPROVIDO. 1.  Esta  Corte 
Superior  tem  decidido  que  a  quantidade,  a  variedade  e  a  nocividade  da  droga,  bem  como  as 
circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade 
criminosa  e,  em decorrência,  podem embasar  o  não  reconhecimento  da  minorante  do  §  4º  do art. 
33 da Lei  n.  11.343/2006.  Precedentes.  2.  Hipótese  em que não foi  reconhecida  a  figura  do tráfico 
privilegiado com base na expressiva quantidade da substância apreendida, mais de 42 Kg de lidocaína, e 
nas circunstâncias em que o delito ocorreu, as quais indicam que o recorrente dedica-se à atividade 
criminosa. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na via do Recurso 
Especial. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. No caso, apesar de a pena-base ter sido fixada no mínimo 
legal e o montante da sanção (5 anos de reclusão) comportar o regime semiaberto, o acórdão recorrido 
consignou a necessidade do regime mais gravoso com lastro na quantidade da substância apreendida, o 
que está em consonância à jurisprudência desta Corte e ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. 
Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 944.865; Proc. 2016/0173591-0; SP; Quinta Turma;  
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/12/2016) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE R$ 2,95 (DOIS 
REAIS  E  NOVENTA E  CINCO  CENTAVOS)  EM  MOEDAS.  RESTITUIÇÃO  A EMPRESA 
VÍTIMA. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  CASO  CONCRETO.  ATIPICIDADE  MATERIAL.  AUSÊNCIA  DE 
PERICULOSIDADE SIGNIFICATIVA DA CONDUTA DO AGENTE. EXCEPCIONALIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.  De acordo com a  orientação traçada  pelo  Supremo 
Tribunal  Federal,  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  demanda  a  verificação  da  presença 
concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma 
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Como regra, a aplicação do princípio da insignificância 
tem sido rechaçada nas hipóteses de furto qualificado, tendo em vista que tal circunstância denota, em 
tese, maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. Deve-se, todavia, considerar as circunstâncias 
peculiares de cada caso concreto,  de maneira a verificar se, diante do quadro completo do delito,  a 
conduta  do  agente  representa  maior  reprovabilidade  a  desautorizar  a  aplicação  do  princípio  da 
insignificância. 3. Ademais, embora seja pacífico na jurisprudência que a restituição do produto do crime 
não  constitui,  por  si  só,  motivo  autorizador  da  aplicação  do  princípio  da  insignificância, 
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indubitavelmente tal restituição, somada a outros fatores pode e deve ser considerada dentro do quadro 
definidor  da  reprovabilidade  da  conduta  do(s)  agente(s).  4.  Acusado  que,  mediante  escalada  e 
rompimento  de  obstáculo,  subtraiu  R$  2,95  (dois  reais  e  noventa  e  cinco  centavos)  em  moedas, 
posteriormente restituído a empresa-vítima. 5. O Tribunal a quo, ao apreciar apelação, reduziu a pena-
base ao mínimo legal e afastou a agravante da reincidência. Ainda que assim não fosse, esta Eg. Corte 
tem reconhecido a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a acusado reincidente que 
praticou  furto  qualificado.  6.  Agravo  regimental  desprovido. (STJ;  AgRg-AREsp  785.755;  Proc.  
2015/0237546-0; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/12/2016) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E LESÃO 
CORPORAL  NO  TRÂNSITO.  DOLO  EVENTUAL.  CONDENAÇÃO  PELO  PRIMEIRO 
DELITO E ABSOLVIÇÃO PELO SEGUNDO. OFENSA AO ART. 490 DO CPP. CONTRADIÇÃO 
NA RESPOSTA DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL 
DEVIDAMENTE  JUSTIFICADA.  ALTÍSSIMA  VELOCIDADE  E  DIREÇÃO  SOB 
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EARESP. 
386.266/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É admissível que o Conselho de Sentença 
absolva o acusado de um crime e o condene por outro, sem gerar qualquer perplexidade, acolhendo 
parcialmente  os  argumentos  defensivos.  2.  Não há  contradição  quanto  à  série  de quesitos  distintos, 
relativos à crimes ou vítimas diversas. 3. A elevação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal está 
justificada no fato de o acusado estar dirigindo em altíssima velocidade e sob a influência de álcool 
(precedentes). Outras considerações sobre o fato apontado para a majoração da sanção implicariam o 
revolvimento de aspectos fático-probatórios, providência vedada na via eleita, a teor do Enunciado nº 7 
da  Súmula  desta  corte.  4.  A terceira  seção  desta  corte,  por  ocasião  do  julgamento  do  EARESP 
386.266/SP, relator ministro gurgel de faria, julgado em 12/8/2015, dje 3/9/2015, decidiu que a decisão 
que inadmite o Recurso Especial ou extraordinário possui natureza jurídica eminentemente declaratória, 
tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente e não naquele momento, motivo 
pelo qual opera efeitos ex tunc. Assim, o trânsito em julgado retroagirá à data do escoamento do prazo 
para  a  interposição  do  recurso  admissível.  5.  Agravo  regimental  desprovido. (STJ;  AgRg-AREsp 
400.141;  Proc.  2013/0310176-4;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Reynaldo  Soares  da  Fonseca;  DJE  
05/12/2016) 

DE OLHO... – INTERRUPÇÃO 
VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NO 

PRIMEIRO TRIMESTRE E 
AFASTAMENTO DO TIPO PENAL DO 

ABORTO – voto vista Min. Luis Roberto Barroso
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC124306LRB.pdf - HC 124.306/RJ 
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JULGADOS DO TJCE     

HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DE  TRÁFICO  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO  DE 
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO HÁ ONZE MESES. INSTRUÇÃO NÃO 
INICIADA. PROCESSO AGUARDANDO CITAÇÃO POR EDITAL DO CORRÉU FORAGIDO. 
EXCESSO  DE  PRAZO  CONFIGURADO.  ORDEM  CONCEDIDA COM  APLICAÇÃO  DE 
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1. O prazo máximo da prisão preventiva não pode ser 
estabelecido seguindo um critério puramente aritmético, visto que não é possível tratar todas as situações 
da mesma forma. Segundo a orientação jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, a razoabilidade 
do tempo da prisão preventiva é indicada a partir da análise de três elementos: (a) complexidade do 
assunto; b) atividade processual do interessado; e c) conduta das autoridades judiciais. 2. No caso em 
apreço, está configurado o excesso de prazo na formação da culpa, já que o réu está preso há onze meses  
e até o presente momento ainda não foi iniciada a fase instrutória, estando o feito atualmente aguardando 
a  publicação  do  edital  de  notificação  do  corréu  do  processo,  que  está  foragido.  3.  A culpa  pela 
extrapolação do prazo não pode ser imputada à complexidade da causa ou à conduta da defesa, mas sim 
ao próprio órgão do poder judiciário, que vem se demorando injustificadamente na implementação dos 
atos judiciais. 4. Ordem de habeas corpus concedida, com imposição de medidas cautelares alternativas 
à prisão. (TJCE; HC 0627558-94.2016.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna  
Martins; DJCE 01/12/2016; Pág. 105)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.  121,  §  2º,  IV,  DO 
CPB.  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA. 
INOCORRÊNCIA.  EXCLUSÃO  DA  QUALIFICADORA.  IMPOSSIBILIDADE. 
COMPETÊNCIA  CONSTITUCIONAL  DO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO.1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório, tratando 
somente da admissibilidade da acusação. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime 
e dos indícios de autoria para a sua prolação, não havendo análise do mérito. 2. Sentença de pronúncia 
consiste de um mero juízo de admissibilidade e não de certeza, não se aplicando, no caso, o princípio 
do in dubio pro reo. Ao contrário, incide nessa fase do processo o princípio do in dubio pro societate, 
pois  decisão sobre a  procedência  ou não das  imputações  feitas  ao acusado cabe  exclusivamente  ao 
Tribunal  do  Júri,  cuja  competência  para  o  julgamento  dos  crimes  dolosos  contra  a  vida  é 
constitucionalmente assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna. 3. No caso, a materialidade 
do delito é inquestionável e ressalta das provas coligidas nos autos, em especial o laudo cadavérico (pp. 
06/07), bem como pela prova oral produzida. 4. De igual forma, há indícios de autoria suficientes para 
formar  o  juízo  de  admissibilidade,  necessário  para  a  pronúncia  do  recorrente,  5.  No  tocante  à 
qualificadora  prevista  no art.  121,  §  2º,  IV,  do  CPB,  sua  exclusão  somente  é  possível  quando  em 
completa desarmonia com o acervo probatório, o que não se verifica no caso concreto, incindindo na 
espécie a Súmula nº 3 desta egrégia Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; RSE 
0483066-16.2010.8.06.0001;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Maria  Edna  Martins;  DJCE  
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01/12/2016; Pág. 98) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ENTORPECENTES.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA. ART. 
33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. VASTO ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEIS Á 
CONDENAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  ART.  28  DA  MESMA  LEI. 
IMPOSSIBILIDADE.  CONFIGURADA  A  POSSE  DA  DROGA  PARA  MERCÂNCIA. 
DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO  DO  ATO  DE  COMERCIALIZAÇÃO  (STF,  HC  Nº 
69.806/GO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A condenação criminal não baseia-se 
apenas em provas testemunhais.  Logo, não procede a tese de insuficiência probante,  ante o robusto 
acervo probatório. 2. Improcedente p pleito de desclassificação do tipo penal para o art. 28 da Lei nº 
11.343/2006,  em razão  de  não  estar  evidenciado  que  o  réu  praticava  atos  de  mercancia.  O acervo 
probatório não subsidia a tese defensiva, sendo o material apreendido típico de atos de mercancia de 
entorpecentes. 3. O art. 33 da sobredita Lei elenca 18 condutas, sendo apenas uma delas suficiente para 
configurar a autoria o crime. Mesmo não tendo sido o réu flagrado vendendo a droga, a mera posse da 
droga em sua residência é apta a embasar a condenação criminal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e 
não  provido.  Sentença  mantida  integralmente. (TJCE;  APL  0010644-42.2015.8.06.0128;  Primeira 
Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 01/12/2016; Pág. 101)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME 
DE  FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.  GRAVE  AMEAÇA COMPROVADA PELO  CONJUNTO 
PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. 
PLEITO  PELO  RECONHECIMENTO  DA ATENUANTE  DA CONFISSÃO  ESPONTÂNEA. 
RÉU  QUE  CONFESSA  A  PRÁTICA  DE  FURTO.  NÃO  RECONHECIMENTO  DA 
ATENUANTE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA DE 
OFÍCIO.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA.  EMBARGOS 
NÃO ACOLHIDOS. I - Requereu o impetrante o acolhimento dos embargos para que seja reconhecido 
que não houve o emprego de arma no crime praticado e que seja feita a compensação da reincidência 
pela confissão do acusado. II - Conforme o acórdão colacionado, inexistente as contradições apontadas 
uma vez que a decisão vergastada fundamentou a utilização do emprego de arma pelo acusado e ser 
impossível  o  reconhecimento  da  atenuante  da  confissão  espontânea,  vez  que  o  embargante  jamais 
confessou a prática do crime pelo qual foi condenado, admitindo somente a autoria de furto, delito de 
menor gravidade. III - A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. 
Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das 
partes, razões do presente embargos de declaração. lV - Veja-se que a infringência do julgado deve se 
dar apenas como consequência do provimento dos embargos de declaração, mas não pode configurar o 
pedido principal do recurso. Assim, o embargante jamais poderá deduzir pedido de reforma da decisão 
embargada. Isto deverá ocorrer, de forma natural e inexorável, como consequência do saneamento da 
omissão, contradição ou obscuridade constante do pronunciamento judicial. Inconteste que se trata de 
rediscussão da matéria. V - Para fins de prequestionamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça aduz 
ser bastante que a decisão tenha enfrentado e decidido os tópicos da controvérsia, não estando o julgador 
adstrito a considerar e a afastar um a um dos dispositivos legais invocados VI - Embargos conhecidos e 
não acolhidos. (TJCE; EDcl 0003797-82.2007.8.06.0167/50000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.  
Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 01/12/2016; Pág. 99) 
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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CULPOSA QUALIFICADO. ART. 
303,  C/C ART. 302,  §1º,  I  E II,  CTB. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. 
IMPRUDÊNCIA  DA  CONDUTORA  COMPROVADA.  AUSÊNCIA  DE  HABILITAÇÃO. 
OMISSÃO  DE  SOCORRO.  OCORRÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO  INVIÁVEL.  FIXAÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387,  IV,  CPP. DECOTE. INEXISTÊNCIA DE 
REQUERIMENTO  E  CONTRADITÓRIO.  APELO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1.  Dúvida  não há  quanto  à  materialidade,  que  restou  comprovada através  dos  Auto  de 
Exame de Corpo de Delito de fls. 43 e 58, como também em relação à autoria, pela prova testemunhal 
colhida durante a instrução criminal. O resultado da conduta da acusada, em si mesmo, é a prova cabal 
de que a apelante conduzia o veículo sem a devida atenção e os cuidados indispensáveis à segurança no 
trânsito. 2. A própria recorrente corrobora com esse entendimento, ao ser interrogada em juízo (Cd-
anexo) ), quando, a certa altura, afirma que havia ingerido bebida alcoólica e que fez uso de remédio 
controlado. A avaria na parte frontal de seu veículo da recorrente, também comprova que o choque da 
motocicleta da vítima não foi na lateral  do carro da apelante.  Ainda que se admita alguma conduta 
negligente da vítima, na hipótese dos autos, a culpa pelo evento danoso não decorreu de comportamento 
exclusivo da vítima, mas sim da conduta imprudente da apelante que mesmo sem possuir habilitação, 
conduzia  veículo  após  ter  ingerido  bebida  alcoólica  e  atravessa  cruzamento  sem  atender  ao  sinal 
vermelho para  parar.  3.  Relativamente  à  omissão  de  socorro,  o  argumento  de  ter  visto  a  vítima se 
levantar e, por isso, acreditar que nada lhe havia acontecido, mesmo o exame de corpo de delito informar 
que a vítima Sâmara Deyse de Moura de Oliveira tenha sofrido lesões graves, inclusive com fratura 
exposta, tão somente reforça a convicção de que a recorrente dirigia o veículo sem a devida sobriedade 
necessária, pois não foi capaz de perceber os estados graves dos ofendidos. 4. Com relação ao fato de 
dirigir sem habilitação, causa de aumento da pena, a mesma ficou suficientemente demonstrada pelo juiz 
sentenciante.  No  mais,  se  a  recorrente  era  habilitada,  porque não  portava  a  CNH no momento  do 
acidente?  Observa-se,  também,  que  durante  a  instrução,  de  fato,  em nenhum momento  a  apelante 
apresentou sua habilitação para dirigir (CNH). A única CNH que se verifica nos autos está em nome de 
Maria  Zuleide  Pinheiro  Gondim  (pp.  35).  5.  A  jurisprudência  e  doutrina,  já  tem  pacificado  o 
entendimento  que  para  a  fixação  do  valor  de  danos  morais  na  sentença  penal  é  devido  o  seu 
requerimento expresso de forma a permitir ao réu o exercício de sua defesa, além da necessidade de se 
apurar em instrução o possível valor indenizável.  Não havendo nos autos requerimento expresso de 
indenização pelos danos morais e nem existindo na instrução apuração para tanto, inviável a condenação 
neste ponto, sendo obrigatória a sua retirada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; APL 
1087479-72.2000.8.06.0001;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Maria  Edna  Martins;  DJCE  
30/11/2016; Pág. 87) 

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  FIXAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL. ART.  387,  §  2º,  DO  CPP. 
PROGRESSÃO DE REGIME. ART.  112,  CAPUT,  DA LEP.  INSTITUTOS DE NATUREZA E 
COMPETÊNCIA DIVERSAS. DATA-BASE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PENA PROVISÓRIA. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao prolatar a sentença condenatória, o tempo de prisão provisória deve 
ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, a teor do 
disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 2. A detração a que se refere o art. 1º da Lei nº 
12.736/2012 deverá ser considerada pelo juiz da condenação apenas para verificar se o tempo em que o 
réu passou recolhido provisoriamente autoriza a fixação de regime inicial mais brando, inexistindo nessa 
fase qualquer avaliação acerca dos requisitos previstos no art. 112,     caput  , da Lei de Execução Penal. 3. 
O conceito de regime inicial de cumprimento da pena, a cargo do juiz da condenação, não se confunde 
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com o conceito de progressão de regime, da competência do Juízo da execução. Tratam-se de institutos 
distintos  e  de  competências  diversas.  4.  Tratando-se  de instituto  de  natureza  diversa  da  fixação do 
regime inicial  de cumprimento da pena,  a progressão de regime para modalidade mais branda deve 
ocorrer  quando  preenchidos  os  requisitos  do art.  112,     caput  ,  da  LEP  .  No  caso  concreto  o  requisito 
temporal consiste no cumprimento de 1/6 da pena no regime determinado na sentença condenatória, 
contado a partir da prisão em flagrante, data-base para a contagem do tempo exigido. 5. Agravo em 
execução a que se nega provimento. (TJCE; Ag-ExPen 0747050-48.2014.8.06.0001; Primeira Câmara  
Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 30/11/2016; Pág. 85) 

APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, A FIM 
DE QUE O RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA REDUZA A PENA AQUÉM 
DO  MÍNIMO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.  APELAÇÃO  CONHECIDA  DESPROVIDA. 1. 
Insurge-se o apelante em face da ausência da redução da pena ante o reconhecimento da atenuante da 
confissão. Defende o afastamento da incidência da Súmula nº 231 do STJ, para que a atenuante da 
confissão  espontânea  seja  aplicada,  incidindo  na  diminuição  da  pena  abaixo  de  seu  mínimo.  2. 
Inafastabilidade  da  Súmula  nº  231  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  dispõe:  "A incidência  da 
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Através do 
julgamento do RE 597270, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral,  o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, confirmou a jurisprudência que impede a fixação 
da  pena  abaixo  do mínimo legal  em virtude  da  aplicação  de  circunstâncias  atenuantes.  4.  Recurso 
conhecido  e  desprovido. (TJCE;  APL 0142071-05.2008.8.06.0001;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  
Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 30/11/2016; Pág. 104) 

ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

LEI Nº 13.363, DE     25 DE NOVEMBRO DE 2016.  
Altera a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, e a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), para estipular direitos e garantias para a advogada gestante, lactante, adotante ou 
que der à luz e para o advogado que se tornar pai: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13363.htm

LEI Nº 13.367, DE     5 DE DEZEMBRO DE 2016.  
Altera a Lei no 1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de 

Inquérito: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13367.htm 

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13363.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13363.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13367.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.367-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.363-2016?OpenDocument
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%207210-1984,%20art.%20112&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI7210-1984art112
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%207210-1984,%20art.%20112&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI7210-1984art112
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%207210-1984,%20art.%20112&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI7210-1984art112

	Pernambuco estreia videoconferência judicial em presídio - https://goo.gl/J3RAqq 
	Tribunal cria portaria que institui citação eletrônica de réus presos - https://goo.gl/Ay5YJ4 
	Mês Nacional do Júri realiza mais de 2.900 julgamentos no país - https://goo.gl/d6Rejw 
	TJCE encerra Mês Nacional do Júri com 395 julgamentos - https://goo.gl/cqfWcs 

	Enquete TJCE: Maioria dos participantes acredita que mutirões ajudam a reduzir violência contra mulher - https://goo.gl/3RKOi5 
	Atividade policial aumenta risco de esquecimento e justifica testemunho antecipado (inteiro teor, clique no link http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/RHC64086.pdf  https://goo.gl/Mx0fGH 
		DIRETO DO STF


