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Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue  o  Informativo  CAOCRIM 019/2017,  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. 
Boa leitura! 

EQUIPE CAOCRIM.

EVENTOS 

       CHAMADA DE ARTIGOS
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Revista Acadêmica da ESMP com
edital aberto para submissão de artigos
A Revista Acadêmica da ESMP – um instrumento de difusão do conhe-
cimento de interesse estratégico para o Ministério Público – permanece
recebendo artigos para submissão até o dia 15 de dezembro.
O texto que será submetido à avaliação deve ser inédito e ter entre 10 e 15
páginas. As normas para submissão dos trabalhos podem ser     encontradas
aqui. Os interessados em participar devem enviar seus artigos para o e-mail
revistacademica.esmp@mpce.mp.br.

Outras informações podem ser encontradas em
www.mpce.mp.br/institucional/esmp/revista-eletronica.

NOTÍCIAS
Ministro  aplica  entendimento  de  que  prorrogação  de  escutas
telefônicas deve ser fundamentada - https://goo.gl/nGbzKB  

Mantida  execução  de  pena  de  condenado  por  homicídio  de
delegado no MA - https://goo.gl/dKmq5R 
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Rejeitado  HC  de  acusada  de  integrar  organização  criminosa  que  atacava  bancos  no  CE
https://goo.gl/Z5drCH   

Partido  apresenta  novo  pedido  de  afastamento  de  artigos  do  Código  Penal  que  criminalizam
aborto - https://goo.gl/EUmwvz 

Réu  acusado  de  tráfico  é  absolvido  após  comprovação  de  flagrante  preparado  pela  polícia  -
https://goo.gl/uo1cfc      

Corte Especial e Terceira Seção aprovam duas novas súmulas -   https://goo.gl/KNTHPL   

Causa de aumento prevista para descaminho e  contrabando independe de  voo ser regular ou
clandestino - https://goo.gl/JqTb5F   

Mantida  prisão  de  empresário  condenado  por  corrupção  e  jogo  do  bicho  em  São  Paulo  -
https://goo.gl/e74GjR      

Jurisprudência em Teses trata dos juizados especiais criminais -   https://goo.gl/sSHmQa   

Réu flagrado com 43 kg de maconha e condenado a oito anos de prisão - https://goo.gl/qZro1W    

Enquete TJCE: 62% acreditam que assedio sexual em coletivos deve ser tipificado como crime de
estupro -   https://goo.gl/gsof6u   

Justiça  nega  liberdade  para  instrutor  de  kitesurf  preso  por  tráfico  de  drogas  em  Caucaia
https://goo.gl/S5XvsG    

Juri  condena  a  mais  de  31  anos  de  prisão  acusado  de  matar a  menina  Rakelly  em Itaitinga
https://goo.gl/7N65SK    

Mulher vai a juri popular por instigar suicídio de ex-namorado - https://goo.gl/irCqNh    

MPF  abre  ação  contra  fabricante  de  armas  Taurus  por  disparos  acidentais.
https://goo.gl/CmVmNX    

Livro STF mostra aplicação 56 súmulas vinculantes - https://goo.gl/bmvGm9   

No Rio, Maia e Ministro do STF se reúnem com 19 secretários de segurança. -    https://goo.gl/9juuzh

Cármen Lúcia quer monitoramento de todos os presos ate abril -https://goo.gl/tYkpnk
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Busca  e  apreensão  em  flagrante  de  crime  permanente  é  tema  da  Pesquisa  Pronta  -
https://goo.gl/ZdFu1R

STF vai discutir se acesso a dados de celular encontrado no local do crime viola sigilo telefônico
https://goo.gl/MG6vyh

Descriminalização do uso de drogas é tema de audiência pública na CCJ - https://goo.gl/mu7qWh 

CCJ volta a analisar propostas sobre segurança pública nesta quarta - https://goo.gl/Ts58Mz 

DIRETO DO STF

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  RECURSO  QUE  NÃO  ATACA
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.  AUSÊNCIA DE  ILEGALIDADE  OU  ABUSO  DE  PODER.  INCURSÃO  NO
CONTEÚDO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  1.O  AGRAVO  REGIMENTAL
NÃO  INFIRMA  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA  E  LIMITA-SE  A
REPRODUZIR ARGUIÇÕES QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS E REFUTADAS
COM AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE.  PRECEDENTES.  2.O ACÓRDÃO
RECORRIDO  ESTÁ  ALINHADO  COM  A JURISPRUDÊNCIA DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL,  NO  SENTIDO  DE  QUE  “É  LÍCITA  A  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA,
DETERMINADA EM  DECISÃO  JUDICIAL FUNDAMENTADA,  QUANDO  NECESSÁRIA,
COMO ÚNICO MEIO DE PROVA, À APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO (HC 105.527, RELª
MINª ELLEN GRACIE). ADEMAIS, A INCURSÃO EM FATOS E PROVAS É INCOMPATÍVEL
COM A VIA PROCESSUALMENTE RESTRITA DO HABEAS CORPUS. 3. Situação concreta em
que  as  interceptações  telefônicas  questionadas  pela  defesa  foram  autorizadas  judicialmente  com  o
objetivo de apurar práticas ilícitas por parte de profissional da advocacia suspeita de agir em favor de
grupo organizado com atuação dentro e fora dos presídios. Medida cautelar que demonstrou, com base
em  dados  empíricos  idôneos,  o  envolvimento  do  paciente  em  delitos  relacionados  ao  tráfico  de
entorpecentes.  4.  A medida cautelar impugnada foi precedida de diligências preliminares,  não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia
anônima. Medida excepcional que está justificada em dados concretos da causa. Precedentes. 5.As peças
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que instruem o processo revelam que se trata de paciente acusado de ser líder e conhecido traficante de
drogas  que,  do  interior  de  estabelecimento  prisional,  organiza  ações  criminosas  relacionadas  ao
narcotráfico. Circunstâncias que embasaram a solicitação e autorização das escutas telefônicas discutidas
pela parte recorrente. 6.Agravo regimental desprovido. (STF; HC-RO-AgR 125.217; Primeira Turma;
Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 14/11/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  CRIME
MATERIAL  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  À  SÚMULA
VINCULANTE  Nº  24.  AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE  MATERIAL  ENTRE  A  DECISÃO
RECLAMADA  E  O  PARADIGMA  INVOCADO.  INOCORRÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTO  DA DECISÃO  ORA AGRAVADA.  REVOLVIMENTO  DO
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  INADMISSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  UTILIZAÇÃO  DA RECLAMAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO. 1.  A  reclamação,  por  expressa  determinação
constitucional, destina- se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas
decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da
Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição,  incluído pela EC n. 45/2004.
Neste  particular,  a  jurisprudência  desta  Suprema  Corte  estabeleceu  diversas  condicionantes  para  a
utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.
Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii)
a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar
definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato
reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. A aderência
estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e
eficácia erga  omnes apontada  pelo  reclamante  é  requisito  para  a  admissibilidade  da  reclamação
constitucional.  Precedentes:  Rcl  22.608-AgR,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  DJe  de
22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 3. A
reclamação  é  ação  inadequada  para  a  valoração  e  exame  minucioso  do  acervo  fático  probatório
engendrado  nos  autos.  4. In  casu,  sobressai  da  narrativa  do  agravante  que  “o  crédito  tributário  foi
devidamente constituído em desfavor da empresa (quanto a isso não se discute) ”. 5. A reclamação é
impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a
sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 6. A impugnação específica da decisão agravada,
quando  ausente,  conduz  ao  desprovimento  do  agravo  regimental.  Precedentes:  Rcl  18.354-  AgR,
Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  DJe  de  01/09/2017;  Rcl  26.244-AgR,  Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante
na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-
ED,  Tribunal  Pleno,  DJe  de  23/08/2016.  8.  Agravo  regimental  desprovido. (STF;  Rcl-AgR  27.306;
Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 17/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
À  SÚMULA VINCULANTE  Nº  26.  AUSÊNCIA DE  IDENTIDADE  MATERIAL ENTRE  A
DECISÃO  RECLAMADA  E  O  PARADIGMA  INVOCADO.  INOCORRÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  A  FUNDAMENTO  DA  DECISÃO  ORA  AGRAVADA.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA
ELEITA.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  PARADIGMA ACOSTADO
SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
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DE  RECURSO  OU  OUTRAS  AÇÕES  CABÍVEIS.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-
se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões,  ex vi  do
artigo  102,  I,  l,  da  CF,  além  de  salvaguardar  o  estrito  cumprimento  dos  enunciados  da  Súmula
Vinculante,  nos termos do artigo 103-A, § 3º,  da Constituição,  incluído pela  EC n.  45/2004.  Neste
particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da
via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a
impossibilidade  de  utilizar  per  saltum  a  reclamação,  suprimindo  graus  de  jurisdição,  ii)  a
impossibilidade  de  se  proceder  a  um elastério  hermenêutico  da  competência  desta  Corte,  por  estar
definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato
reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. A aderência
estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e
eficácia erga  omnes apontada  pelo  reclamante  é  requisito  para  a  admissibilidade  da  reclamação
constitucional.  Precedentes:  Rcl  22.608-AgR,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  DJe  de
22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 3.
A reclamação  é  ação  inadequada para  a  valoração  e  exame minucioso  do  acervo fático  probatório
engendrado nos autos. 4. In casu, o exame criminológico foi determinado no afã de se permitir ao juízo
da  Execução  Penal  aferir  o  atendimento,  pelo  reclamante,  dos  requisitos  subjetivos  necessários  à
concessão do benefício pretendido. 5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações
cabíveis. 6. A pertinência subjetiva é requisito de admissibilidade da reclamação, sendo imprescindível
que o reclamante aponte, como paradigma, processo de índole subjetiva cuja relação processual tenha
integrado, descabendo a utilização desse mecanismo de impugnação como instrumento de uniformização
de  jurisprudência.  Precedente:  Rcl  10.192-AgR,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  DJe  de
12/11/2013. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento
do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 8. A
reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar  a  decisão  agravada.  Precedente:  Rcl  22.048-ED,  Tribunal  Pleno,  DJe  de  23/08/2016.  9.
Agravo  regimental  desprovido. (STF;  Rcl-AgR 27.521;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  DJE
22/11/2017)

 

JULGADOS DO

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.
SEQUESTRO CAUTELAR PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. OFENDIDO.
FAZENDA PÚBLICA.  ART.  4º  DO  DECRETO-LEI  Nº  3.240/41.  IMÓVEL.  BEM  QUE  JÁ
PERTENCEU AO ACUSADO. TRANSMISSÃO A TERCEIROS. EXAME DA BOA-FÉ OU DA
INEXISTÊNCIA DE CULPA GRAVE. SOBRESTAMENTO. 1. O propósito dos presentes embargos
de terceiro é determinar se é possível o levantamento do sequestro antes do julgamento definitivo da
ação penal na qual determinada a medida assecuratória incidente sobre o bem alegadamente pertencente
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à  agravante.  2.  A medida  assecuratória  de  sequestro  prevista  no  CPP está  destinada  a  assegurar  a
satisfação  do  efeito  da  condenação  consistente  no  perdimento  dos  produtos  e  proveitos  do  crime,
previsto no art. 91, II, "b ", do CP, podendo ser decretada desde que presentes indícios veementes da
proveniência ilícita dos bens, ainda que transferidos a terceiros. 3. Diferentemente do sequestro definido
no CPP, a medida de sequestro do art.  4º  do Decreto-Lei nº 3.240/41 também cumpre a função da
hipoteca legal e do arresto previstos no CPP, qual seja, a de garantir a reparação do dano causado à
Fazenda Pública, vítima do crime, podendo incidir até sobre os bens de origem lícita do acusado. 4. Em
regra, o terceiro pode opor-se ao sequestro alegando que o bem nunca pertenceu ao acusado e que não
pode configurar  proveito  de  crime,  o  que  se  enquadra  na  hipótese  do art.  129 do CPP e  permite  o
levantamento imediato da medida assecuratória incidente sobre o bem equivocadamente conscrito, com
o julgamento de procedência dos embargos de terceiro a qualquer tempo. 5. Na hipótese de o terceiro
alegar que, apesar de o bem ter pertencido ao suspeito ou acusado e poder configurar proveito de crime,
foi adquirido a título oneroso e de boa-fé, ou, quando se tratar do sequestro do art. 4º do Decreto-Lei nº
3.240/41, que o bem não foi adquirido do suspeito ou acusado dolosamente ou com culpa grave, os
embargos somente poderão ter seu mérito apreciado após o trânsito em julgado da ação penal principal.
6. Juízo de retratação exercido. Processo sobrestado até o julgamento do mérito da APN 702/ap. (STJ;
AgInt-EDcl-PET 9.120; Proc. 2012/0084456-0; AP; Corte Especial; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE
07/11/2017)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE
QUANTIDADE  E  VARIEDADE  DE  DROGAS  APREENDIDAS.  FRAÇÃO
DESPROPORCIONAL.  ALTERAÇÃO  DA  PENA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº
11.343/06).  QUANTIDADE  DE  DROGAS  APREENDIDAS.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
DEDICAÇÃO  DO  RÉU  À  ATIVIDADE  CRIMINOSA.  REEXAME  DE  PROVAS.  REGIME
FECHADO.  PENA  SUPERIOR  A  4  E  INFERIOR  A  8  ANOS.  CONDIÇÕES  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. ART.  42 DA LEI  N.  11.343/06 E ART.  33,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
DETRAÇÃO  DA  PENA.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO. 1.  Diante  da  hipótese  de habeas
corpus substitutivo  de  recurso  próprio,  a  impetração  não  deve  ser  conhecida  segundo  orientação
jurisprudencial  do  Supremo Tribunal  Federal.  STF e  do  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça.  STJ.
Contudo,  considerando as alegações  expostas  na inicial,  razoável  a análise do feito  para verificar  a
existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério
trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. CP, e, no caso de fundamentação
baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes,  aplica-se o art.  42 da Lei n.  11.343/06, cuja
norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar
dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, verifico que a
majoração da pena-base para 12 anos de reclusão e 1.000 dias-multas mostra-se excessiva, haja vista que
foi majorada em razão da quantidade e variedade da droga, sendo que as demais circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis. Entendo que o aumento da pena-base em 2/5 mostra-se
razoável, considerando, sobretudo, a gravidade do fato e os limites, mínimo e máximo, da pena do delito
de tráfico ilícito de drogas,  de 5 a 15 anos de reclusão,  restando a pena-base fixada em 7 anos de
reclusão e pagamento de 700 dias-multas.  Na segunda fase, foi reconhecida a confissão espontânea,
sendo a pena reduzida em 1/6, totalizando a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multas.  Na  terceira  fase,  não  foram  reconhecidas  causas  especiais  de  aumento  e/ou  diminuição,

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



mantendo-se a pena no mesmo patamar.  3.  Os fundamentos utilizados pela  Corte estadual para não
aplicar ao caso concreto a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade e variedade de
drogas apreendidas. 1,598kg de maconha, 780,82g de crack e 677,25g de cocaína. , está em consonância
com o entendimento desta Corte. Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica a
atividades criminosas, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. 4. A
quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de
regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do CP e
em consonância com o entendimento desta Corte. In casu, não evidencio ilegalidade na imposição do
regime  fechado  pelas  instâncias  ordinárias,  pois,  embora  a  primariedade  do  paciente  e  o
novo quantum de pena aplicado (5 anos e  10 meses  de  reclusão),  superior  a  4  e  inferior  a  8  anos,
permitem, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados pela Corte estadual
revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a grande quantidade de drogas
apreendidas, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo
com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06. 5. É inviável a análise
da detração da pena diretamente por esta Corte quando não apreciada pelo Tribunal a quo, sob pena de
indevida  supressão  de  instância.  Habeas corpus não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício  para
redimensionar a reprimenda do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas. (STJ; HC 413.844; Proc. 2017/0214807-5;
SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/11/2017)

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  POSSE  E  PORTE  DE  ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO  E  RESTRITO  COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA.  PRISÃO
PREVENTIVA  DECRETADA  EM  SEDE  DE  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.  NATUREZA  E
QUANTIDADE  DA  DROGA  APREENDIDA.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.
NECESSIDADE  DE  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  MEDIDAS  CAUTELARES  ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE  NÃO  EVIDENCIADA.  ORDEM
DENEGADA. 1.  Em  vista  da  natureza  excepcional  da  prisão  preventiva,  somente  se  verifica  a
possibilidade  da sua imposição quando evidenciado,  de forma fundamentada  e  com base  em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal. CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a
prisão  preventiva  foi  adequadamente  motivada,  tendo  sido  demonstrada,  com  base  em  elementos
concretos,  a  gravidade  concreta  da  conduta  e  a  maior  periculosidade  do  paciente,  evidenciada  pela
quantidade e  natureza  altamente deletéria  da droga  apreendida.  831,29 gramas de  cocaína.  ,  o  que,
somado à apreensão de duas balanças de precisão, duas armas de fogo, diversas munições e elevada
quantia em dinheiro, revela a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes  para  a  manutenção  da  ordem  pública.  Ordem  denegada. (STJ;  HC  399.562;  Proc.
2017/0110075-8; AM; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/11/2017)
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HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.  MÉRITO.  ANÁLISE  DE  OFÍCIO.  PRISÃO  CAUTELAR.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. FRATRICÍDIO.  PRISÃO PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ARGUMENTOS  GENÉRICOS.  GRAVIDADE  ABSTRATA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS.  PRIMARIEDADE,  COM  BONS  ANTECEDENTES  E  RESIDÊNCIA  FIXA.
REVOGAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.  MEDIDAS  CAUTELARES.  NECESSIDADE  E
ADEQUAÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1.  O Superior  Tribunal de justiça,  seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. 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.  O  exame  de  ofício  do
constrangimento  ilegal  indica  que o  Decreto  prisional  carece  de  fundamentação idônea.  A privação
antecipada  da  liberdade  do  cidadão  acusado  de  crime  reveste-se  de  caráter  excepcional  em  nosso
ordenamento jurídico, e a medida 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.  Caso em que o Decreto que impôs a  prisão
preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar sua segregação,
tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade
abstrata do delito. Ademais, o paciente possui 18 (dezoito) anos, alberga condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade,  bons antecedentes e residência fixa.  4. A necessidade de garantia da ordem
pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados
que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea
para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para, com parecer favorável do ministério público federal, revogar o Decreto
prisional do paciente, sob a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do
código de processo penal, cuja regulamentação será feita pelo juízo local; sem prejuízo da fixação de
outras medidas cautelares e da decretação de nova prisão, desde que devidamente fundamentada. (STJ;
HC 410.830; Proc. 2017/0192307-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE
10/11/2017)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  PRISÃO
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO.  GRAVIDADE  CONCRETA.  MODUS  OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação
da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e
a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, a segregação cautelar
foi  mantida  pelo  Tribunal  impetrado  em  razão  da  periculosidade  do  recorrente,  evidenciada  pelas
circunstâncias fáticas do crime supostamente praticado. Três acusados, entre eles o ora recorrente, teriam
conduzido a vítima em um veículo até o local do crime e ainda teve parte de um dedo cortado, tudo em
razão  de  questões  ligadas  ao  tráfico  de  drogas.  Prisão  preventiva  mantida  para  garantia  da  ordem
pública,  nos  termos  do art.  312  do  Código  de  Processo  Penal.  Precedentes.  3.  Recurso  ordinário
em habeas  corpus a  que  se  nega  provimento.  ACÓRDÃO  2017. (STJ;  RHC  89.641;  Proc.
2017/0242681-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 14/11/2017)
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PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CONDUÇÃO  DE
VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DE  PRISÃO.
NECESSIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO.  AUSÊNCIA.  ILEGALIDADE.  OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1. O art. 282, e incisos, do CPP, determina que as medidas cautelares penais
deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da Lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e,
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.  2.  Não  havendo  a  indicação  de  elementos  concretos  aptos  a  justificar  a  necessidade  das
medidas  cautelares  alternativas  à  prisão  aplicadas  na  origem,  ou  mesmo  a  escolha  das  medidas
adequadas ao crime e aos riscos que se pretendam evitar, conforme previsto no art. 282, I e II, do CPP,
deve ser reconhecida a ilegalidade argüida. 3. Recurso em habeas corpus provido, para cassar as medidas
cautelares alternativas aplicadas pelo juízo de origem ao recorrente, euclides Silva bomfim, o que não
impede nova e fundamentada decisão de necessárias cautelares penais, inclusive menos gravosa do que a
prisão processual, esta última fundamentada exclusivamente por fatos novos. (STJ; RHC 89.105; Proc.
2017/0233950-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 14/11/2017)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.  GRAVIDADE  CONCRETA.
MODUS  OPERANDI.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  REVOLVIMENTO  DE
MATERIAL  FÁTICO-PROBATÓRIO.  INVIABILIDADE  NA  VIA  ELEITA.  CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada
à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No  caso,  a  prisão  preventiva  está  justificada,  pois  a  decisão  que  a  impôs  delineou  o modus
operandi empregado pelo paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo
concurso de 4 agentes e graves ameaças exercidas com emprego de armas de fogo, por duas vezes,
contra  estabelecimentos  comerciais  distintos.  Tais  circunstâncias  denotam  sua  periculosidade  e  a
necessidade  da  segregação  como  forma  de  acautelar  a  2017.  Ordem  pública.  3.  "não  cabe,  em
sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o Decreto de
prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a
verossimilhança  das  alegações,  e  não  o  juízo  de  certeza,  próprio  da  sentença  condenatória"  (STF,
segunda turma, RHC 123.812/DF, relator. Min. Teori zavascki, dje 17/10/2014). 4. In casu, o Decreto
prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial o reconhecimento do paciente
pelas vítimas, além da apreensão da Res furtiva em posse do paciente e de seus comparsas, sendo esta a
via inadequada para se discutir tais asserções. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória (precedentes).  6. Ordem denegada. (STJ; HC 413.782; Proc. 2017/0214033-5;
MT; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 14/11/2017)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
HOMICÍDIO  CULPOSO  NA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR  SEM  PRESTAR
SOCORRO À VÍTIMA.  TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR  AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA E  DE  INDÍCIOS  DE  CULPA DO  PACIENTE.  REEXAME  APROFUNDADO  DAS
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA
DA DENÚNCIA.  NÃO OCORRÊNCIA.  PEÇA EM  CONFORMIDADE  COM  O  DISPOSTO
NO ART. 41 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas
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corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação
jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de
eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O trancamento da ação
penal  é  medida  excepcional,  cabível  somente  em casos  em que se  consiga  comprovar,  de  plano,  a
atipicidade da conduta, a inexistência do fato ou quando expressamente caracterizado que o acusado não
é o autor da conduta, o que não ocorre no presente caso. 3. A denúncia traz a perfeita descrição do fato,
com a indicação dos elementos informativos que embasam a formação da opinio delicti. Não se verifica,
assim,  qualquer  deficiência  na denúncia que justifique a  concessão da ordem de habeas corpus para
determinar o trancamento da ação penal, sendo a descrição dos fatos suficiente para o exercício da ampla
defesa e do contraditório. O acolhimento das teses defensivas relativas à ausência de culpa na conduta
do paciente. Uma vez que o atropelamento teria sido causado pela própria vítima e que o paciente não
agiu  em desacordo com o dever  de  cautela  ao  conduzir  o  veículo  no momento  do acidente.  ,  não
comporta conhecimento na via eleita. Isso porque para se determinar a presença do elemento subjetivo
na conduta descrita na inicial é preciso o aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento
vedado em sede de habeas corpus e que só terá lugar após encerrada a instrução processual. 4. A inicial
apontou  com  precisão  que  o  crime  supostamente  praticado  pelo  paciente  teria  sido  cometido  por
imprudência consistente em conduzir o veículo em velocidade superior à compatível com o local, tendo
sido apresentada prova testemunhal de tal circunstância. Somando a isso o fato de não ter o paciente
prestado o devido socorro à vítima, tem-se um quadro robusto de elementos que impedem o trancamento
da ação penal por falta de indícios de que o paciente tenha agido culposamente.  Habeas corpus não
conhecido. ACÓRDÃO 2017. (STJ; HC 246.187; Proc. 2012/0125707-7; RO; Quinta Turma; Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik; DJE 14/11/2017)

PROCESSO  PENAL MILITAR. Penal  e  processo  penal.  Crimes  militares.  Abandono  de  posto
praticado  em  continuidade  delitiva.  Princípio  da  especialidade.  Aplicação  do art.  71  do  CP.
Impossibilidade. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.632.285; Proc. 2016/0272452-8;
SC; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 14/11/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME DE GÊNERO CONTRA A
MULHER. Ex-companheira.  Motivo  torpe  e  recurso  que  dificultou  a  defesa  da  vítima.  Pedido  de
redução da pena. Ausência de constrangimento ilegal. Fixação da pena dentro da razoabilidade. Ordem
denegada. (STJ;  HC  407.560;  Proc.  2017/0167220-3;  SP;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Sebastião  Reis
Júnior; DJE 20/11/2017)

JULGADOS DO TJCE 
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HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA.  1.  EXCESSO  DE  PRAZO  NA  FORMAÇÃO  DA  CULPA.  NÃO
CONHECIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTIUÍDA.  INEXISTÊNCIA  DE
ILEGALIDADE APTA À CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA
AUTORIDADE IMPETRADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
15  DO  TJ/CE.  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL CONCLUÍDA.  2.  TESE  DE  AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS  DA PRISÃO  PREVENTIVA.  NÃO  VISUALIZADA.  DECRETO  PRISIONAL
BEM  FUNDAMENTADO.  DECISÃO  DENEGATÓRIA  DA  LIBERDADE  PROVISÓRIA
ESCORADA NOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. SITUAÇÃO INALTERADA.
DISPENSA  DE  NOVA  FUNDAMENTAÇÃO.  CLÁUSULA  REBUS  SIC  STANTIBUS.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  GRAVIDADE  CONCRETA  DO  CRIME.  MODUS
OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RESGUARDO DA PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO. 3.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 3. INAPLICABILIDADE DAS
MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA PRISÃO.  CONSTRAGIMENTO  ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.  ORDEM  PARCIALMENTE  CONHECIDA  E,  EM  SUA  EXTENSÃO,
DENEGADA. 1.  Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa,  observo que não há nenhuma
documentação idônea a oferecer-lhe suporte, tendo a impetrante deixado de comprovar nos autos sua
alegação, o que geraria temerosa apreciação da matéria sob pena de supressão de instância. Entretanto,
observa-se que o magistrado a quo supriu tal omissão em suas informações (fls. 57/58), motivo pelo qual
analiso ex officio o pleito com base no princípio da ampla defesa e da celeridade, segundo o qual os atos
processuais devem praticar-se tão prontamente quanto possível, tendo em vista tratar-se de réu preso. 2.
Percebe-se, portanto, que não há ilegalidade apta a demonstrar a necessidade da concessão da ordem de
ofício, visto que as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau dão conta da regularidade na
realização dos atos processuais,  tendo em vista  que houve a necessidade de agendamento de várias
audiências  para  se  realizar  instrução  da  maneira  mais  escorreita,  com  condução  coercitiva  de
testemunha, acareação de outras duas, bem como julgamento de diversos pedidos (liberdade provisória,
relaxamento de prisão, revogação da preventiva, reconsideração), ensejando certa complexidade do caso.
À hipótese,  certamente  se  aplica  a  Súmula  nº  15  do  tribunal  de  justiça  do  Estado  do Ceará,  cujo
enunciado  assim  dispõe:  "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". 3. Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal apto a ser reparado por excesso de
prazo na formação da culpa, mormente porque a instrução foi concluída, não havendo demonstração de
desídia  da autoridade impetrada,  quando, na verdade,  os prazos se encontram obedecidos dentro da
razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso. 4. O magistrado a quo decretou a prisão
preventiva, e, posteriormente, proferiu decisão denegatória de pedido de revogação de prisão preventiva,
estando  ambas  concretamente  fundamentadas,  ao  contrário  do  alegado  pelo  impetrante,  havendo
respeitado os requisitos previstos no art. 312 do código de processo penal. Explico. 5. No que se refere
ao fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida
cautelar  coercitiva no processo penal,  a  autoridade dita  coatora apontou a  existência  de indícios  de
autoria e a prova de materialidade delitivas, com alicerce nas provas até o momento colhidas durante o
inquérito policial. Acerca do periculum libertatis, enquanto perigo decorrente do estado de liberdade do
paciente,  o  magistrado  de  primeira  instância  evidenciou  a  necessidade  da  medida  constritiva  para
garantia da ordem pública,  conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal no Decreto
prisional, cujas razões de decidir foram ratificadas na decisão pela qual se manteve a constrição. 5. Em
verdade, o magistrado a quo expôs que a decretação do cárcere cautelar do paciente se faz necessária
para resguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, bem como para a conveniência da instrução
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criminal,  tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, o perigo de
intimidação de testemunhas e da vítima e a alta possibilidade de fuga do distrito da culpa. 6. Já, quanto à
existência de condições pessoais favoráveis a fim de que o paciente possa responder ao processo em
liberdade, mais uma vez, ressalto ser preciso notar que essas devem ser avaliadas conjuntamente às
peculiaridades  do caso concreto,  já  que por  si  sós  não possuem o condão de  conceder  a  liberdade
provisória obrigatoriamente.  7.  Tudo quanto apresentado põe em plena evidência o elevado grau de
periculosidade do paciente, de sorte a justificar a adoção daquela medida cautelar mais extremada, qual
seja  a  custódia  preventiva,  pelo  simples  motivo  de  que  nenhuma  outra  daquelas  postas  no  elenco
constante do art. 319 do código de processo penal se mostra suficiente para resguardar a ordem pública,
a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal. 8. Ordem parcialmente conhecida e, em sua extensão,
denegada. (TJCE;  HC  0627949-15.2017.8.06.0000;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Antônio
Padua Silva; DJCE 08/11/2017; Pág. 85)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A  DIGNIDADE  SEXUAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  DESCABIMENTO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE BEM  DELINEADAS  NA PALAVRA DA VÍTIMA.  REPRIMENDA BEM
APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como é cediço,  a palavra da vítima, em particular nos
crimes contra a liberdade sexual,  constitui elemento de convicção de grande importância,  porquanto
estes crimes, na quase totalidade das vezes, são cometidos na clandestinidade, e em sua maioria não
deixam vestígios;  2.  Impossível  acolher  a  pretensão absolutória  quando a  materialidade  e  a  autoria
delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude
ou da culpabilidade; 3. Não há falar em atipicidade material da conduta, posto que libidinoso é ato
lascivo, que objetiva prazer sexual, o qual se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem
ofensivo  à  dignidade  sexual  da  vítima,  4.  Sentença  mantida;  5.  Recurso  improvido. (TJCE;  APL
0503613-43.2011.8.06.0001;  Terceira  Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Francisco Lincoln Araújo e  Silva;
DJCE 10/11/2017; Pág. 136)

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  (ART.  121,  §2º,  IV  DO  CÓDIGO  PENAL).  JULGAMENTO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO
TRIBUNAL POPULAR EMBASADA EM SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA.
PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA
E PARCIAL PROVIDA. 1. O pedido preliminar formulado pelo apelante, referente ao direito de apelar
em liberdade,  não  merece  ser  conhecido,  haja  vista  encontrar-se  prejudicado  pela  preclusão  lógica.
Referida pretensão deveria ter sido deduzida no Segundo Grau de Jurisdição por meio de habeas corpus,
até o julgamento do apelo, uma vez a apreciação do recurso apelatório leva à perda superveniente do
objeto  no  tocante  ao  mencionado  ponto.  2.  Recurso  do  acusado  requerendo  ser  submetido  a  novo
julgamento  porque  entende  que  a  decisão  foi  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  e,
subsidiariamente, o redimensionamento da pena. 3. A decisão do Júri não se mostra manifestamente
contrária à prova dos autos, mas apenas denota o acolhimento, por parte dos jurados, de uma das teses
sustentadas,  qual  seja,  a  da  acusação.  As  teses  conflitantes  foram  discorridas  durante  a  instrução
criminal,  e  possuíam lastro  probatório  a  embasá-las,  tendo  apenas  os  jurados  optado  pela  tese  da
acusação.  4.  Em observância  ao  princípio da soberania dos  vereditos  do Tribunal  do Júri,  havendo
provas acerca da autoria e materialidade do crime e estando suficientemente confrontado nos autos a
ocorrência  do  crime  de  homicídio  qualificado,  não  se  vislumbra  espaço  para  considerar  que  o
julgamento  realizado  foi  contrário  às  provas  existentes  dos  autos.  5.  Conquanto  a  análise  das
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circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP esteja sob a discricionariedade do julgador, deve este
fazê-la utilizando-se de fundamentação concreta e idônea. 6. A culpabilidade e a personalidade foram
valoradas negativamente com os mesmos fundamentos, o que caracteriza bis in idem. 7. A conduta social
foi considerada desfavorável em razão dos procedimentos criminais pelos quais responde, embora sem
registro de condenação transitada em julgado, ferindo o enunciado da Súmula nº 444/STJ. 8. Em face do
entendimento do STF, 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.  Apelação  PARCIALMENTE
CONHECIDA E, na parte conhecida, PARCIAL PROVIDA. (TJCE; APL 0174034-89.2012.8.06.0001;
Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 10/11/2017; Pág. 128) 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART.
1º,  INC.  II  DA  LEI  Nº  8.137/90.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.  ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO.  IMPROCEDÊNCIA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.  DOLO
GENÉRICO  EVIDENCIADO.  DOLO  ESPECÍFICO.  DESNECESSIDADE.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  REVISÃO  DE
OFÍCIO  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  REDUÇÃO  DA PENA-BASE  AO  MÍNIMO
LEGAL. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA À PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCIDÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. 1.  Cuidam os  autos  de apelação criminal,  em que o
recorrente, em sede de preliminar, suscita a nulidade da sentença em face do não esgotamento da via
administrativa. No mérito, insurge-se contra a sua condenação pelo crime previsto no art. 1º, inc. II c/c
art. 11 da Lei nº 8.137/90, alegando atipicidade da conduta, pela ausência de dolo. 2. Os crimes contra a
ordem tributária previstos no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990 dependem do esgotamento da
instância administrativa para a sua tipificação. 3. In casu, restando comprovado o esgotamento da via
administrativa e constituído o crédito tributário, com sua inscrição da Dívida Ativa, não há que se falar
em  nulidade  da  sentença  penal  condenatória.  4.  A materialidade  e  a  autoria  do  crime  restaram
comprovadas  pela  produção  probante  levada  a  efeito  durante  a  instrução  processual,  restando
suficientemente evidenciado o dolo. 5. Conforme firme jurisprudência do STJ, os delitos tipificados no
art. 1º da Lei n. 8.137/90 são materiais, dependendo, para a sua consumação, da efetiva ocorrência do
resultado, não necessitando, porém, para sua caracterização, da presença do dolo especifico.  6.  Não
possuindo a dosimetria procedida na sentença guerreada fundamentação suficiente para a fixação da
pena no patamar adotado, impõe-se seu redimensionamento de ofício.  7.  Para fixação de pena-base
acima do mínimo legal é indispensável a fundamentação, com base em dados concretos,  não sendo
possível  a  avaliação  negativa  das  circunstâncias  desfavoráveis  do art.  59  do  CPB  com  base  em
referências vagas. Precedentes do STJ. 8. Redimensionada a pena privativa de liberdade, resta extinta a
punibilidade do recorrente em razão da prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c 109, V do Código
Penal. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício. Reconhecida a incidência da
prescrição superveniente, implicando na extinção da punibilidade do apelante. (TJCE; APL 0152193-
77.2008.8.06.0001;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  José  Tarcílio  Souza  da  Silva;  DJCE
10/11/2017; Pág. 131) 

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



AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  PENAL.  NÃO  CONCESSÃO  DE  INDULTO  À  AGRAVANTE
CONDENADA  POR  CRIMES  DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.  CRIME
EQUIPARADO  A  HEDIONDO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO  INDULTO.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo em Execução no
qual se pleiteia a reforma da decisão que não concedeu o indulto especial de dia das mães à agravada,
em razão da mesma não satisfazer os requisitos legais previstos no Decreto de 12 de abril de 2017. 2.
Tendo sido a agravada condenada pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não faz jus ao
indulto, nos termos das regras contidas nos artigos 5º, LXIII, da Constituição. 3. A jurisprudência do
STF segue no sentido de reputar inconstitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico de
drogas,  independentemente  da pena  imposta.  4.  Recurso  conhecido e  improvido. (TJCE;  AG-ExPen
0094497-49.2009.8.06.0001;  Terceira  Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Raimundo  Nonato  Silva  Santos;
DJCE 10/11/2017; Pág. 115)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E  FURTO  QUALIFICADO  PELA
ESCALADA  E  REPOUSO  NOTURNO.  TESES  DA  DEFESA.  AFASTAMENTO  DA
QUALIFICADORA  DA  ESCALADA.  AUSÊNCIA  DE  PERÍCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO  COM  BASE  EM  OUTROS  ELEMENTOS  DE  PROVA.  DECOTE  DA
MAJORANTE  DO  REPOUSO  NOTURNO.  INVIÁVEL.  IRRELEVANTE  A PRESENÇA DA
VITIMA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO CRIME DE TRAFICO. INAPLICÁVEL.
A  CONFISSÃO  DEVE  ESTAR  RELACIONADA  AO  CRIME  PELO  QUAL  FORA
CONDENADO.  APLICAÇÃO  DA  PENA-BASE  NO  MÍNIMO  EM  AMBOS  OS  CRIMES.
IMPOSSÍVEL O REDIMENSIONAMENTO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. EXTINÇÃO
DA PENA DE MULTA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelo
do réu persegue a reforma da sentença nos seguintes pontos: A) afastamento da qualificadora, alegando
que não restou cabalmente comprovado que o furto foi praticado mediante escalada, ante a ausência de
exame pericial;  b) decote da majorante relativa ao repouso noturno, aduzindo que de acordo com a
corrente majoritária da jurisprudência tal majorante somente é aplicada se agregada à condição de estar o
local habitado; c) reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico de drogas; d)
aplicação da pena-base no mínimo legal para cada crime, uma vez que a magistrada utilizou, quando da
análise  das  circunstâncias  judiciais,  os  mesmos  critérios  para  ambos os  delitos;  e)  por  fim,  pede  a
extinção da pena de multa, por ser pobre na forma da Lei, pessoa humilde, assistido pela Defensoria
Pública. 2. A materialidade do crime narrado na inicial acusatória restou comprovada pelo auto de prisão
em flagrante, fls. 06/40; pelo auto de apresentação e apreensão, fls. 10, laudo provisório de constatação
de substância entorpecente, fls. 11 e no laudo definitivo de fls. 55/56. Quanto à autoria, tem-se que o
apelante diz ser o proprietário da substância entorpecente, aduzindo ser usuário, bem como ter subtraído
valores  do  estabelecimento  da  vítima,  conforme  interrogatório.  3.  Quanto  ao  afastamento   da
qualificadora  da "escalada",  entendo que para  sua constatação no delito  de furto,  é  desnecessária  a
realização de prova pericial, bastando que outros elementos comprovem o meio anormal de o agente
ingressar no local do delito, como ocorreu no presente caso, bastando que se verifique a palavra da
vítima e das testemunhas, uma vez que delito de furto qualificado mediante escalada normalmente não
deixa  vestígios.  Desse  modo,  acertado  foi  o  reconhecimento  da  qualificadora  da  escalada  prevista
no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, eis que o acervo probante trazido ao feito evidencia que o
autor  do  crime  utilizou  da  circunstância  especial  para  alcançar  o  seu  intento  delitivo,  sendo,  pois,
necessária a incidência da referida norma como forma de reprovar mais severamente a conduta. 4. Em
relação ao decote da majorante relativa ao repouso noturno, a jurisprudência utilizada pela defesa não
encontra  mais  sustentação  nos  tribunais  pátrios,  não  havendo  assim  necessidade  de  estar  o  local
habitado, podendo ainda ser um simples estabelecimento comercial. Este entendimento restou firmado
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pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: "Para a incidência da causa especial de aumento prevista no §
1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de
maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime tenha
sido cometido em estabelecimento comercial que se encontrava fechado. Precedentes" (RESP 1.191.065-
MG, 5. A T., Rel. Gilson Dipp, 17.04.2012, V.u.). 5. No tocante ao reconhecimento da atenuante da
confissão em relação ao crime de tráfico de drogas, o recorrente em seu interrogatório quando indagado
sobre a posse da droga disse que era para consumo próprio, revelando que tal confissão refere-se a outro
delito e não ao crime apontado na exordial acusatória. A confissão é um ato uno e indivisível, onde o
agente diz  ou não a verdade,  não havendo espaço para meia verdade.  Para merecer  o benefício da
confissão deve o acusado declarar a verdade de forma acabada, o que a nosso sentir não ocorreu no caso
em exame,  já  que  não  externou  a  verdade  diante  dos  fatos  apurados  na  instrução  processual,  não
merecendo assim o reconhecimento da circunstância atenuante, pois como dito, deve a confissão estar
relacionada ao crime pelo qual foi sentenciado e não a crime diverso. 6. No que pertine a aplicação da
pena-base no mínimo legal para cada crime, cumpre pontuar que a dosimetria da pena não obedece a
uma regra matemática rígida, mas se trata de uma operação realizada com base em elementos concretos
dos  autos,  levada  a  efeito  com certa  discricionariedade,  ainda  que  vinculada  ao  princípio  do  livre
convencimento  motivado  do  julgador,  de  forma  que  cada  uma  das  circunstâncias  individualmente
valoradas pode ter maior ou menor influência no cômputo da pena-base. Logo, melhor sorte não assiste
razão ao apelante, pois observando os fundamentos esposados no decisum em relação à primeira fase da
dosimetria, quanto às circunstâncias elencadas no art. 59, do Código Penal, não vislumbro equívoco por
parte  da  douta  julgadora,  dada  a  idoneidade  da  fundamentação  das  circunstancias  apta  a  ensejar  a
valoração negativa de algumas vetoriais, em ambos os delitos que fora condenado o acusado. 7. E por
fim, luta a defesa pela extinção da pena de multa. Se os tipos penais pelos quais o réu restou condenado
prevê a sanção pecuniária,  como é o caso do furto e do tráfico,  cuja  pena cominada é de reclusão
cumulada com multa, esta não pode ser afastada pelo julgador, por se tratar de norma de caráter cogente.
Precedentes de jurisprudência, inclusive deste Colegiado. 08. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE;
APL 0003321-30.2014.8.06.0060; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Padua Silva; DJCE
10/11/2017; Pág. 123)

APELAÇÃO  CRIME.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NO  TRÂNSITO  MAJORADO  (ART.  302,
PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CONFORTADA PELA PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE
REDUÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PARA  O  MÍNIMO  LEGAL,  COM
EXCLUSÃO  DA  MAJORANTE.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA  PARCIALMENTE
ACOLHIDO.  INCONSTITUCIONALIDADE  DA PENA  ACESSÓRIA DE  SUSPENSÃO  DA
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO INEXISTENTE. PENA DE
REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS FIXADA SEM PEDIDO PARA TANTO E SEM A DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO.
CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECOTADA DE OFÍCIO. 1. Encontrando a convicção
do juiz sentenciante pujante apoio na prova enfeixada na instrução, descarta-se a pretendida absolvição
por ausência de culpa do recorrente, mantendo-se, por consectário, a condenação por homicídio culposo
no trânsito majorado (art. 302, parágrafo único, inc. IV, do Código de Trânsito Brasileiro). 2. Ao dosar a
pena-base, percebe-se que o sentenciante incorreu em erro material, pois embora tenha afirmado que
fixava a basilar no mínimo legal, quantificou-a em 6 (seis) meses acima do mínimo, que é de 2 (dois)
anos, nos termos do art. 302 do CTB. Aliás, ainda que o magistrado quisesse estabelecer a pena-base
acima do mínimo não podia fazê-lo com os fundamentos aduzidos na sentença condenatória, pois ao
valorar a personalidade e a culpabilidade do agente, o sentenciante apegou-se ao fato de o réu ter negado
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a prática do delito, como se não lhe fosse lícito fazê-lo - mas o é - pois ninguém é obrigado a auto
incriminar-se.  Quanto  aos  motivos,  as  circunstâncias  e  consequências  do  crime,  bem  como  o
comportamento da vítima, o judicante teceu comentários genéricos, inidôneos à majoração da pena, uma
vez que elementares do próprio delito de homicídio culposo e necessários à responsabilização do réu. 3.
1. Ao contrário do que sustenta o apelante, ao ser apenado com suspensão da habilitação para dirigir não
perde o sentenciado o direito de trabalhar,  mas,  apenas,  e de forma temporária,  o direito de dirigir,
podendo o sentenciado exercer qualquer outra forma de trabalho lícito, que não seja o de motorista. 3. 2.
Se a Constituição Federal permite ao legislador privar o acriminado até de sua liberdade, direito de
superlativa importância e que goza de especial proteção por parte do Estado, não há razão para entender-
se pela inconstitucionalidade da mera suspensão do direito de dirigir,  o que, repita-se, não retira do
apenado o direito  de trabalhar  e  sustentar  a  si  e  a  própria  família,  apenas  impõe-lhe uma restrição
temporária, dotada de efeito pedagógico, para que o agente reflita sobre o mal causado, encontrando
motivos para não voltar a delinquir no trânsito. 3. 3. É certo que o impedimento transitório de trabalhar
como motorista, profissão que exercia no momento do crime, irá trazer ao apenado certa dificuldade,
exigindo-se dele esforço e empenho para adaptação a outra atividade remuneratória, mas só por isso não
se pode chegar-se a conclusão de que a restrição imposta seja inconstitucional.  Vale lembrar  que o
mesmo ocorre com o servidor efetivo que é demitido pela prática de determinado crime, ou do médico
que  tem o  direito  ao  exercício  da  medicina  cassado  por  transgressão  grave  ao  código  de  ética  da
categoria, e assim por diante. São, pois, exemplos restrições ao direito de exercer determinado ofício,
sem implicar em negação plena ao exercício do trabalho, de forma generalizada, o que, aí sim, seria
inconstitucional.  3.  4.  Predecentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  4.  No  que  tange  à  fixação  de
reparação  civil  mínima  pelos  danos  causados  aos  sucessores  da  vítima,  tal  condenação  deve  ser
decotada, de ofício, por esta Corte, pois, para "que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um
pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por
seu advogado (assistente da acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar
valores e provas suficientes a sustentá-los. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado, Editora Forense, 2015, p. 825). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, decotada de
ofício a condenação à reparação civil  pelos danos causados. 6. Unanimidade. (TJCE; APL 0091404-
49.2007.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE
13/11/2017; Pág. 91)
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