
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 16 de dezembro de 2016 – Nº 020

Prezados colegas, 
Esperamos estejam todos bem!
Segue o Informativo quinzenal CAOCRIM 020/2016, 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.
Tratando-se do último informativo do ano, desejamos a todos um Natal repleto de saúde,
paz e serenidade, e um Ano Novo de realizações e prosperidade. 

EQUIPE CAOCRIM

NOTÍCIAS 

• Ministro  Marco  Aurélio  afasta  execução  antecipada  de  pena  determinada  pelo  STJ  -
https://goo.gl/aCD42a

• Réus em ação penal não podem substituir presidente da República, decide Plenário do STF
- https://goo.gl/CGkgGt 

• Quinta Turma do STJ descriminaliza desacato a autoridade - https://goo.gl/hQzqXq (link do voto
do relator disponível abaixo, no quadro “De olho...”)

• Rol  de  suspeições  previstas  para  magistrados  no  CPP  é  exemplificativo  -
https://goo.gl/VyVE4f  

• Portaria  expande  o  envio  de  documentos  por  meio  eletrônico  para  mais  unidades
penitenciárias - https://goo.gl/fy4BSB  

• Direito de visita ao detento não é absoluto - https://goo.gl/WdRdlk  

• Ministro  nega  pedido  de  soltura  a  acusado  de  tráfico  com  envolvimento  em  facção
criminosa - https://goo.gl/lmnXIy  

• Desembargadora  Iracema  Vale  destaca  vantagens  do  projeto  de  Videoconferência  em
Audiências  - https://goo.gl/ulZIVE  
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• Portaria  disciplina  cadastro  de  entidades  para  receber  doação  de  bens  apreendidos  -
https://goo.gl/MV2ycm  

• Vencedor do Innovare evita cumprimento de pena além do necessário- https://goo.gl/ANJczy
• Atendimento  rápido  a  detento  com  transtorno  mental  vence  Prêmio  Innovare  -

https://goo.gl/mdRvlv   
• Justiça  pela  Paz  em  Casa:  sexta  edição  contabiliza  124  audiências  realizadas  -

https://goo.gl/w0nAaH  
• Tribunais aprovam metas para agilizar tramitação processual - https://goo.gl/3Qibv8  
• Ministra nega trâmite a ação que discutia participação de membros do MP no Conselho

Superior de Polícia - https://goo.gl/KODzYZ  
• Portaria  disciplina  funcionamento  do  Fórum  durante  recesso  de  fim  de  ano  -

https://goo.gl/WezpDT  
• Com  300  kg  de  maconha,  polícia  faz  a  2ª  maior  apreensão  em  2016,  no  Ceará  -

http://glo.bo/2hoLiTI 
• Deputado  federal  do  RJ  é  condenado  por  crimes  ambientais  e  loteamento  irregular -

https://goo.gl/Y2lSyT  

DIRETO DO STF

Execução de pena de multa e titularidade
O Plenário iniciou o julgamento de questão de ordem em ação penal na qual se discute a titularidade
para a execução da pena de multa fixada em julgamento condenatório pelo STF. O ministro Roberto
Barroso (relator),  ao resolver  a  questão de ordem, assentou que:  a)  o Ministério  Público é  o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado
o procedimento descrito pelos arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; b) caso o titular da ação
penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de noventa dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (federal ou estadual,
conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do
rito da Lei 6.830/1980; e c) é necessário dar interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do CP para
explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição” não exclui a
legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. No
entendimento do ministro, embora a multa penal constitua dívida de valor,  possui caráter de sanção
criminal. Assim, o Ministério Público é legítimo, prioritariamente, para executá-la, até mesmo pelo fato
de  a  postura do apenado com relação ao cumprimento  da sanção pecuniária  interferir  no gozo dos
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benefícios a serem usufruídos no curso da execução penal. Todavia, a multa também pode ser cobrada
pela Fazenda, em caráter subsidiário e em face da demora do órgão acusador. O ministro Dias Toffoli, ao
acompanhar o relator, frisou que a pendência de pagamento da pena de multa, ou sua cominação isolada
nas sentenças criminais transitadas em julgado, tem o condão de manter ou ensejar a suspensão dos
direitos  políticos  (CF,  art.  15,  III).  Em  divergência,  o  ministro  Marco  Aurélio  considerou  que  a
legitimação para a cobrança da multa é exclusiva da Fazenda. Entendeu não ter a sanção uma conotação
penal,  mas de dívida de valor.  Seu não pagamento não pode implicar regressão de regime, ou seja,
inadmissível prisão por dívida. Em seguida, o ministro Edson Fachin pediu vista dos autos. AP 470 QO-
décima segunda/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 23.11.2016. (AP-470) 

Reclamação e contagem de prazo - A Segunda Turma deliberou afetar ao Plenário o julgamento de
agravo regimental em que se discute a incidência do disposto no art. 798 do Código de Processo Penal
no âmbito da reclamação constitucional, ante a existência de regramento específico quanto à contagem
de prazos processuais (art. 219, “caput”, do novo Código de Processo Civil).  Rcl 23045 ED-AgR/SP,
rel. Min. Teori Zavascki, julgamento em 22.11.2016. (Rcl-23045)

REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 966.177-RS
RELATOR: MIN. LUIZ FUX. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO
PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941.  JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A
QUO  FUNDADO  NOS  PRECEITOS  CONSTITUCIONAIS  DA LIVRE  INICIATIVA E  DAS
LIBERDADES  FUNDAMENTAIS.  ARTIGOS  1º,  IV,  5º,  XLI,  E  170  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  QUESTÃO  RELEVANTE  DO  PONTO  DE  VISTA ECONÔMICO,  POLÍTICO,
SOCIAL  E  JURÍDICO.  TRANSCENDÊNCIA  DE  INTERESSES.  RECONHECIDA  A
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

REPERCUSSÃO GERAL EM ARE N. 964.246-SP
RELATOR:  MIN.  TEORI  ZAVASCKI.  EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA
(CF,  ART.  5º,  LVII).  ACÓRDÃO  PENAL CONDENATÓRIO.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE.  REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  JURISPRUDÊNCIA
REAFIRMADA.  1.  Em regime de repercussão geral,  fica  reafirmada a  jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em
grau  recursal,  ainda  que  sujeito  a  recurso  especial  ou  extraordinário,  não  compromete  o  princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do
tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  IMPETRAÇÃO
FORMALIZADA CONTRA DECISÃO  MONOCRÁTICA DE  INDEFERIMENTO  LIMINAR
EM  HABEAS  CORPUS  ENDEREÇADO  A  TRIBUNAL  SUPERIOR.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA  Nº  691/STF.  NÃO  CONHECIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE
EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 1. A teor da
Súmula nº 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar,
salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade,
abuso de  poder  ou  teratologia  na  decisão  hostilizada.  2.  Inocorrência  das  hipóteses  de  excepcional
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superação do verbete sumular. 3. Agravo regimental desprovido. (STF; HC 137549; Primeira Turma;
Rel. Min. Edson Fachin; DJE 14/12/2016; Pág. 126)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE
REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL
MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À Luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência
desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não
decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais CP, art. 59). No
crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das
penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei nº 11.343/2006, art. 42). 2. Assim,
independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem
utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33
da Lei nº 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do
regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC
112.776/MS, Rel.  Min. Teori  Zavascki,  Pleno, Dje 30/10/2014).  3. No caso, a imposição do regime
prisional  inicial  foi  motivada  pelo  volume  e  pela  variedade  de  drogas  apreendidas,  circunstâncias
igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art.
33 da Lei nº 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia
e  proporcionalidade  com os  dados  empíricos  apresentados.  4.  Habeas  corpus  denegado.  (STF;  HC
136818; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 29/11/2016; DJE 13/12/2016; Pág. 44)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PENAL  MILITAR.  DESRESPEITO  A
SUPERIOR.  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  PARA  TRANSGRESSÃO  DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.  FATO  TÍPICO  DESCRITO  NO  CÓDIGO  PENAL MILITAR  COMO
CRIME.  OPÇÃO  DO  LEGISLADOR.  HIERARQUIA  E  DISCIPLINA  COMO  PILARES
CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA E DO
REGIME DE CUMPRIMENTO APLICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REEXAME DE
FATOS  E  PROVAS  EM  HABEAS  CORPUS.  INADEQUAÇÃO.  ORDEM DENEGADA. I.  O
Desrespeito a Superior (art. 160 do CPM) encontra-se tipificado sob o Título II do referido CODEX, que
trata “Dos Crimes Contra Autoridade ou Disciplina Militar”, o que pode aparentar, em princípio, que a
conduta seria uma transgressão disciplinar.  Entretanto,  o legislador fez a opção por tipificá-la como
crime.  II.  A desclassificação  de  uma  conduta  tipificada  como  crime  para  uma  mera  transgressão
disciplinar,  in  casu,  afrontaria  o  próprio  texto  constitucional,  de  modo  a  fragilizar  os  pilares  que
sustentam a instituição a qual incumbe a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da Lei
e da ordem (art. 142 da CF/1988). III. O aprofundamento do exame do conteúdo fático probatório não é
recomendável na via do habeas corpus, considerada a pendência de análise de recurso extraordinário. lV.
Habeas Corpus denegado. (STF; HC 133653; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg.
29/11/2016; DJE 13/12/2016; Pág. 43)
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  MATÉRIA
CRIMINAL. CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADORES PARA ATUAR NO STJ. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não viola o princípio do juiz natural a
convocação de Desembargadores para atuar no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 41 da Lei
nº 8.038/1990 e do art. 56 do RISTJ. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF;
ARE 899162; Primeira Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 09/12/2016; Pág. 58)

Recebimento de denúncia: existência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito
O Plenário, por maioria, recebeu parcialmente denúncia oferecida em face de senador por suposta prática
de crime de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal (CP). De acordo com a acusação, o senador,
no período de janeiro a julho de 2005, teria desviado recursos públicos da chamada verba indenizatória
(destinada a despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar), para pagar pensão alimentícia
à filha. A denúncia ainda imputava ao senador a suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de
uso de documento falso, previstos nos arts. 299 e 304 do CP, respectivamente. Conforme narrado na
peça acusatória, ele teria inserido e feito inserir, em documentos públicos e particulares, informações
diversas das que deveriam ser escritas, com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante (sua capacidade financeira para custear despesas da referida pensão). Esses documentos teriam
sido utilizados pelo senador para subsidiar sua defesa nos autos de uma Representação do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. Ainda segundo a denúncia, o parlamentar, ao prestar
contas dos valores recebidos a título de verba indenizatória, apresentou notas fiscais emitidas em seu
nome por  empresa  locadora de veículos.  Entretanto,  os  valores  referentes  à  contraprestação real  da
locação  de  veículos  não  foram  encontrados  na  análise  de  extratos  bancários.  Além  disso,  havia
incongruência  nos  dados  constantes  em notas  fiscais  de  produtor  rural,  Guias  de  Trânsito  Animal
(GTAs), declarações de vacinações contra febre aftosa e declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Física (IRPF), relativos ao número de animais vendidos e os efetivamente transportados. A defesa, por
sua vez, alegava capacidade financeira do acusado, tendo em conta os seus subsídios como senador e os
ganhos percebidos como pecuarista. Diante do exposto, o Tribunal declarou a extinção da punibilidade
ante a incidência da prescrição, quanto aos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso,
no que se referia aos documentos particulares (notas fiscais de produtor, recibos de compra e venda de
gado,  declarações  de  IRPF,  contrato  de  mútuo  e  livros-caixa  de  atividade  rural).  Reconheceu,  por
maioria,  que  as  notas  fiscais  e  os  livros-caixa  seriam documentos  privados,  pois  só  poderiam ser
considerados  públicos  aqueles  em  cuja  elaboração,  de  alguma  forma,  houvesse  a  participação  de
funcionários públicos e aqueles expressamente equiparados em lei.  A Corte observou, também, que,
embora a emissão das notas fiscais fosse autorizada, regulamentada e padronizada por critérios definidos
por  entes  públicos  encarregados  da  arrecadação  tributária,  a  confecção  desses  documentos  estaria
integralmente a cargo do particular, ou seja, não haveria a participação de funcionário público antes ou
durante a sua confecção. Quanto aos livros-caixa, o Plenário entendeu não incidir o disposto no art. 297,
§  2º,  do  CP.  Aduziu  não ter  sido  demonstrado que  o  acusado tivesse  sua  atividade  rural  na forma
estabelecida pelo art. 971 do Código Civil (CC). Salientou que a atividade rural só está sujeita ao regime
jurídico  empresarial  (hipótese  em  que  se  poderia  falar  em  livros  mercantis)  quando  o  produtor
expressamente organiza seus negócios dessa maneira, compreensão sintetizada pelo Enunciado 202 do
Centro de Estudos da Justiça Federal (“O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é
facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-se ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse
regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção”). Assim, dada a vedação de analogia
“in malam partem” no âmbito do direito penal, o art. 297, § 2º, do CP, ao equiparar os livros mercantis
aos documentos públicos para fins penais, não pode ser estendido ao ponto de se tomar por público um
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livro-caixa não mercantil. O Colegiado, por maioria, também rejeitou a denúncia, por inépcia, quanto
aos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, relativamente aos documentos públicos
(GTAs e declarações de vacinação contra febre aftosa). Entendeu não haver sido observado o art. 41 do
Código  de  Processo  Penal  (CPP),  que  exige  a  exposição  do  fato  criminoso  com  todas  as  suas
circunstâncias.  Asseverou  que  as  conclusões  dos  peritos  que  subsidiaram a  denúncia  decorrem  do
confronto de informações conflitantes em dois conjuntos de documentos, ou seja, GTAs em confronto
com notas fiscais e declarações de vacinações, ou ainda, com a declaração de IRPF. Tal confronto não
permite, à evidência, cumprir com o disposto no citado dispositivo do CPP. A inverdade emergente do
documento ideologicamente falso é intrínseca ao próprio documento. Logo, para imputar a falsidade
ideológica de uma dada GTA, cabe ao Ministério Público demonstrar e apontar na denúncia informação
específica do documento em desacordo com a verdade, não bastando a afirmação de estar em desacordo
com outros documentos. Vencidos, quanto a essa questão, os ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e
Marco Aurélio, que recebiam a denúncia por considerarem-na uma narrativa clara e compreensível dos
fatos,  de modo a permitir  a ampla defesa do acusado, e capaz de fornecer elementos suficientes da
existência  de  indícios.
Para  o  ministro  Roberto  Barroso,  a  acusação  teria  demonstrado,  de  forma  inequívoca,  a  manifesta
incongruência entre os dois conjuntos de documentos, a revelar que provavelmente um dos dois seria
ideologicamente falso, ou pelo menos haveria indícios de uma falsidade, mas os livros-caixa, dos quais
se  poderiam  colher  os  registros  para  desfazer  a  confusão,  também  não  teriam  sido  escriturados
adequadamente. Portanto, estaria caracterizada uma situação não de inépcia, mas de necessária produção
posterior de provas, para mais esclarecimentos. Concluía que, para não se receber uma denúncia, seria
preciso haver o convencimento da não existência de plausibilidade na imputação de falsidade ideológica
em um dos dois documentos,  o que não ocorreria  no caso concreto.  Por  fim,  os ministros  Roberto
Barroso e Marco Aurélio ainda atribuíam às notas fiscais de produtor rural e aos livros-caixa a natureza
de documento público. No tocante ao crime de peculato, o Plenário entendeu estarem presentes indícios
de autoria e materialidade minimamente suficientes ao recebimento da peça acusatória. Evidenciou a
existência de relação próxima entre o acusado e um dos sócios da empresa locadora de veículos, contra o
qual já haveria indícios de ser intermediário do acusado na aquisição de empresas de comunicação. Além
disso, teria sido celebrado um contrato de mútuo fictício entre o acusado e a empresa locadora com fins
de comprovar, perante o Conselho de Ética do Senado Federal, sua capacidade financeira para pagar a
pensão alimentícia. A despeito de reconhecida a prescrição quanto ao delito de falsidade ideológica do
contrato em questão, a constatação de sua suposta realização, sem que o acusado, suposto mutuante, o
tivesse declarado ao Fisco nem a empresa registrado qualquer valor a título de remuneração do capital
emprestado, consiste em indício dessa relação de estranha proximidade entre o acusado e os sócios da
empresa locadora de veículos. Ademais, considerou-se o fato de o acusado, ao prestar contas dos valores
recebidos a título de verba indenizatória, ter apresentado notas fiscais emitidas em seu nome pela aludida
empresa,  as  quais  se  destinavam ao  aluguel  de  veículos.  Entretanto,  mediante  análise  dos  extratos
bancários, tanto da referida empresa quanto do próprio acusado, não foram encontrados os lançamentos
correspondentes ao efetivo pagamento dos valores constantes das notas fiscais. Relativamente à alegação
da defesa no sentido de os pagamentos de locação terem sido realizados em espécie, a Corte, de início,
mencionou o fato de se tratar de vultosa quantia. Ponderou que, apesar de inexistir vedação quanto ao
adimplemento  de  compromissos  em dinheiro,  a  opção  pela  realização  de  pagamentos  por  serviços
mensais em espécie, ainda mais quando dotados de certa regularidade, é elemento de convicção que,
aliado a outros indícios, não pode ser desprezado. Atentou para o fato de mais da metade do valor total
da verba indenizatória para cobrir despesas com o exercício do mandado parlamentar ser justamente
direcionada ao pagamento de aluguel de veículos, em localidade diversa de onde o acusado exercia seu
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mandato,  ainda que em sua base eleitoral.Vencidos,  quanto a esse ponto,  os ministros  Dias  Toffoli,
Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que não recebiam a denúncia por reputá-la inepta. O ministro
Dias Toffoli frisava que o fato de não terem sido encontrados lançamentos de débitos e créditos nos
extratos bancários não constituiria indício suficiente da inexistência da prestação do serviço, ou seja, não
haveria nexo de causalidade entre um dado e outro. Ademais, a empresa locadora teria emitido as notas
fiscais relativas à prestação de serviço, cuja regularidade se presumiria, não havendo uma impugnação
contra elas. Sequer teria sido aprofundada a investigação a fim de se coligirem elementos idôneos que
indicassem que os serviços não teriam sido prestados. Acrescentava que a insuficiência narrativa da
denúncia também poderia ser vista sob o ângulo da falta da justa causa, desde já, para a ação penal.
Afinal, a imputação de peculato, na forma como deduzida, constituiria mera conjectura da acusação. O
ministro Ricardo Lewandowski salientava que, no caso, tendo em conta a fragilidade dos indícios, seria
preciso  respeitar  o  “in  dubio  pro  reo”.  Inq  2593/DF,  rel.  Min.  Edson  Fachin,  julgamento  em
1º.12.2016. (Inq-2593)

Incitação à discriminação religiosa e proselitismo
A Primeira Turma, por maioria, deu provimento a recurso ordinário em “habeas corpus” para trancar
ação penal em que se imputa ao recorrente a suposta prática de crime de racismo, por meio de incitação
à discriminação religiosa (Lei 7.716/1989, art. 20, § 2º). No caso, sacerdote da Igreja Católica Apostólica
Romana publicou livro no qual, segundo a acusação, explicitou conteúdo discriminatório a atingir  a
doutrina espírita. O Colegiado equacionou que, em um cenário permeado por dogmas com fundamentos
emocionais, os indivíduos tendem a crer que professam sua fé dentro da religião correta e que aquela é a
melhor,  e  essa  certeza  contém  intrínseca  hierarquização.  Nesse  ambiente,  é  necessário  avaliar  a
observância dos limites do exercício das liberdades constitucionais. Por sua vez, não cabe ao Judiciário
censurar  manifestações  de  pensamento.  Assim,  eventual  infelicidade  de  declarações  e  explicitações
escapa  do espectro  de atuação estatal.  Ponderou que a  liberdade religiosa  possui  expressa  proteção
constitucional (CF, art. 5º, VI e VIII) e abrange o livre exercício de consciência, crença e culto. Além
disso, alcança a escolha de convicções, de optar por determinada religião ou por nenhuma delas, de
empreender  proselitismo  e  de  explicitar  atos  próprios  de  religiosidade.
Assim,  a  liberdade  de  expressão  funciona  como  condição  de  tutela  efetiva  da  liberdade  religiosa,
assegurando-se a explicitação de compreensões religiosas do indivíduo e atuações conforme a crença.
Caso  contrário,  em  vez  de  liberdade,  haveria  mera  indiferença  religiosa.
Por outro lado, a liberdade religiosa não ostenta caráter absoluto e deve ser exercitada de acordo com a
delimitação  constitucional,  segundo  o  princípio  da  convivência  das  liberdades  públicas.  Nessa
perspectiva, o repúdio ao racismo figura como um dos princípios que regem o País em suas relações
internacionais  (CF,  art.  4º,  VIII).  Ademais,  o  tipo  penal  em  debate  decorre  de  mandamento  de
criminalização expresso no art. 5º, XLII, da CF. No caso, cumpre perquirir se as opiniões explicitadas
pelo recorrente estão em conformidade com a Constituição ou se desbordam dos limites do exercício das
liberdades  constitucionalmente  asseguradas.  A  Turma  assinalou  que  a  característica  plural  da
Constituição impõe que determinados interesses, na hipótese em que colidentes, sejam contrastados a
fim  de  alcançar  a  máxima  efetividade  de  ambos.  É  necessário  que  as  posições  divergentes  sejam
mutuamente respeitadas, reclamando-se tolerância em relação ao diferente. Por sua vez, os limites de
discursos religiosos não coincidem, necessariamente, com explicitações atinentes aos demais elementos
normativos do tipo em questão,  quais sejam, raça,  cor,  etnia ou procedência nacional.  A mensagem
religiosa  não  pode ser  tratada  exatamente  da  mesma forma que  a  não religiosa.  Sob esse  aspecto,
diversas religiões ostentam caráter universalista, ou seja, almejam converter o maior número possível de
pessoas. Em especial, o catolicismo e o cristianismo perseguem esse objetivo. Nessa medida, tolher o
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proselitismo indispensável à consecução das finalidades de religiões universalistas configura ataque ao
núcleo  essencial  da  liberdade  de  expressão  religiosa.  O  proselitismo  religioso,  em  diversas
oportunidades, é implementado à luz de um contraste entre as mais diversas religiões. O indivíduo que
busca  a  conversão  de  outrem  geralmente  o  faz  sob  argumentos  de  hierarquização  entre  religiões,
almejando demonstrar  a  superioridade  de  suas  próprias  crenças,  de  modo que,  corriqueiramente,  as
religiões  pretendem  assumir  contornos  de  doutrinas  de  primeira  ordem.
Esse proselitismo, portanto, ainda que acarrete incômodas comparações religiosas, não materializa, por
si só, o espaço normativo dedicado à incriminação de condutas preconceituosas. Essa ação constitui não
apenas desdobramento da liberdade de expressão religiosa,  mas figura como núcleo essencial  desse
direito, de modo que negar sua prática configuraria excessiva restrição às liberdades constitucionais.
Assim, eventual animosidade decorrente de observações desigualadoras não configura, necessariamente,
preconceito  ou  discriminação.  A desigualação  desemboca  em  discriminação  na  hipótese  em  que
ultrapassa, de forma cumulativa, três etapas. A primeira delas relaciona-se a um juízo cognitivo em que
se  reconhecem  as  diferenças  entre  os  indivíduos.  Na  segunda,  implementa-se  um juízo  valorativo
direcionado  à  hierarquização.  Na  hipótese  de  discursos  religiosos,  a  comparação  entre  crenças  e  a
ocorrência  de  explicitações  quanto  à  mais  adequada  entre  elas  é  da  essencialidade  da  liberdade  de
expressão religiosa. Por fim, a terceira fase consiste em um juízo em que se exterioriza a necessidade ou
legitimidade de exploração,  escravização ou eliminação do indivíduo ou grupo considerado inferior.
Desse modo, não apenas a finalidade de eliminação, mas também o intuito de supressão ou redução de
direitos fundamentais sob razões religiosas já configura, em si, conduta discriminatória e, nessa medida,
não albergada pela Constituição e sujeita,  em tese, à censura penal. Necessário,  portanto, precisar o
sentido de exploração e eliminação, que se relaciona à avaliação de que o suposto superior tem o dever
e,  ao  mesmo  tempo,  a  prerrogativa  de  subjugar  o  indivíduo  considerado  inferior.
Por sua vez, nas hipóteses em que se reconhece caber ao pretenso superior a prestação de auxílio ao
considerado inferior, verifica-se a presença somente das primeiras etapas, de modo que, nesses casos,
não se cogita de conduta discriminatória apta a merecer reprimenda penal. O discurso proselitista, nessas
hipóteses,  associa-se  ao  dever  de  auxílio  a  adeptos  de  outras  religiões,  vistas  como  equivocadas.
Objetiva-se assegurar que o outro alcance o mesmo nível moral em que o agente se vê inserido.  O
discurso que persegue alcançar, pela fé, adeptos de outras crenças não se qualifica intrinsecamente como
discriminatório. Sendo assim, no embate entre religiões, a tolerância é medida a partir dos métodos de
persuasão (e não imposição) empregados. No contexto religioso, a tentativa de convencimento pela fé,
sem contornos de violência ou desrespeito à dignidade humana, está dentro das balizas da tolerância.
Também descabe potencializar o proselitismo, por si, para fins de reconhecimento de realização de uma
espécie  de  guerra  santa,  mantida  com  base  em  discurso  odioso,  tampouco  para  legitimar  atos  de
violência ou de perseguição aptos a macular a dignidade humana. No caso concreto, a publicação escrita
pelo  recorrente,  sacerdote  católico,  dedica-se  à  pregação da  fé  católica,  e  suas  explicitações  detêm
público específico. Não se pode depreender a intenção de proferir ofensas às pessoas que seguem a
doutrina espírita, mas sim de orientar a população católica da incompatibilidade verificada, segundo sua
visão, entre o catolicismo e o espiritismo. Ainda que, eventualmente, os dizeres possam sinalizar certa
animosidade,  não  há  intenção  de  que  os  fiéis  católicos  procedam  à  escravização,  exploração  ou
eliminação  dos  adeptos  do  espiritismo.  A vinculação  operada  entre  o  espiritismo  e  características
malignas cinge-se à afirmação da suposta superioridade da religião professada pelo recorrente. Não se
trata de tentativa de subjugação dos adeptos do espiritismo, portanto. Assim, a explicitação de aspectos
de desigualação, bem como da suposta inferioridade decorrente de aspectos religiosos não perfaz, por si,
o elemento típico. É indispensável que se verifique o especial fim de supressão ou redução da dignidade
do diferente. Sendo assim, a afirmação de superioridade direcionada à realização de um suposto resgate
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ou salvação,  apesar  de indiscutivelmente  preconceituosa,  intolerante,  pedante  e  prepotente,  encontra
guarida na liberdade de expressão religiosa, e não preenche o âmbito proibitivo da norma. Vencido o
ministro Luiz Fux, que não trancava a ação penal por entender não haver elementos suficientes para
tanto. RHC 134682/BA, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 29.11.2016. (RHC-134682)

Busca e apreensão, violação de correspondência e domicílio – 2
A Primeira Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, desproveu recurso ordinário em “habeas
corpus” em que se discutia a validade de atos realizados durante investigação pela suposta prática de
falsidade documental — v. Informativo 834. No caso, procurador do Ministério Público do Trabalho
teria forjado a assinatura da procuradora-chefe, em promoção formulada por si próprio. O relator do
inquérito havia deferido diligência requerida pelo “Parquet” apenas em relação ao equipamento usado
pelo indiciado, com a finalidade de averiguar se a promoção fora lá elaborada. Porém, ao cumprir o
mandado,  o  procurador-chefe  substituto  também havia  autorizado  a  arrecadação  do computador  do
gabinete da chefia da Procuradoria Regional. A defesa insurgia-se contra a apreensão desse equipamento,
por transbordar os limites do mandado, bem assim contra a impossibilidade de indicar assistente técnico
e de formular quesitos nessa fase inquisitorial. Além disso, sustentava que se teria procedido à análise do
equipamento  utilizado  pelo  recorrente  de  forma  indevida,  porque  verificada  sua  correspondência
eletrônica  lá  armazenada,  em  violação  ao  art.  5º,  XII,  da  Constituição  Federal.
O Colegiado entendeu que, na hipótese, o fato de ter havido a entrega espontânea dos computadores
traduz peculiaridade. Além disso, não cabe falar em violação ao direito à intimidade, por se tratar de
material  disponibilizado,  inclusive,  para  o  serviço  público.  Ademais,  no  que  diz  respeito  à  suposta
violação do sigilo de correspondência eletrônica, não houve quebra da troca de dados, mas sim acesso
aos dados registrados nos computadores. Sublinhou, também, no tocante ao cerceamento de defesa por
indeferimento  de  diligência  no  curso  da  investigação,  não  ser  o  momento  próprio  para  invocar  o
exercício do contraditório e da ampla defesa. Lembrou, inclusive, que a denúncia já havia sido recebida.
Enfatizou, ainda, que uma vez entregue o computador que não constava da ordem de busca e apreensão,
a perícia nessa máquina foi sustada. Depois de reapreciada a decisão, foi deferido o exame do elemento
de prova. Assim, no caso, não houve a produção de prova ilícita para, posteriormente, decidir-se sobre
sua  admissão.  A prova  apenas  foi  produzida  depois  de  decidido  sobre  a  licitude  da  colheita  do
equipamento. Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), acompanhado pela ministra Rosa Weber, que
provia parcialmente o recurso para anular a apreensão e a perícia feitas em computador diverso do usado
pelo  recorrente.  Determinava,  também,  o  desentranhamento  do  processo.  Além disso,  reconhecia  a
validade da perícia realizada no equipamento utilizado pelo acusado e assentava inexistir, no inquérito,
direito  da  defesa  à  indicação  de  assistente  técnico  e  à  formulação  de  quesitos.
RHC 132062/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em
29.11.2016. (RHC-123062)

Prova ilícita e desentranhamento de peças processuais
A Segunda Turma negou provimento a recurso ordinário em “habeas corpus” no qual se pretendia o
desentranhamento de peças processuais que fizessem referência a prova pericial obtida de forma ilícita.
No caso, o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, IV (por duas
vezes), combinado com o art. 70 do Código Penal (CP) e com os arts. 306 e 307, “caput”, do Código de
Trânsito Brasileiro,  aplicando-se a regra do art.  69 do CP. Diante da ilicitude do exame pericial  de
alcoolemia realizado no sangue do paciente, o tribunal de origem determinou fossem riscadas quaisquer
referências  aos  resultados  do  exame  na  denúncia,  na  pronúncia  e  no  acórdão  embargado.
Os impetrantes alegavam que o tribunal de origem, ao reconhecer que a prova havia sido obtida por
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meios ilícitos, também deveria ter declarado a ilicitude e determinado o desentranhamento das peças
processuais que se reportavam ao exame de alcoolemia (denúncia, sentença de pronúncia e acórdão do
recurso em sentido estrito), nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP). Tal atitude
evitaria que esses elementos influenciassem no convencimento dos juízes leigos do Tribunal do Júri.
A Turma,  inicialmente,  indeferiu o pedido de suspensão do julgamento pelo  Tribunal  do Júri  até  a
preclusão da pronúncia. Isso ocorreu em razão da existência de “habeas corpus” impetrado em favor do
paciente e afetado ao Plenário (HC 132.512).  Quanto ao pedido de exclusão das peças processuais,
assentou que a denúncia, a pronúncia, o acórdão e as demais peças judiciais não são provas do crime.
Por isso, em princípio, estão fora da regra constitucional que determina a exclusão das provas obtidas
por meios ilícitos (art. 5º, LVI, da CF/1988). Asseverou, ademais, que o art. 157 do CPP, ao tratar das
provas  ilícitas  e  derivadas,  não prevê a  exclusão de peças processuais  que a  elas  façam referência.
Entendeu,  ainda,  que  o  tribunal  de  origem acolheu interpretação teleológica  favorável  à  defesa,  ao
determinar  que  as  referências  ao  resultado  do  exame  fossem  riscadas  das  peças  processuais.
Ponderou que as  limitações  ao debate em plenário,  mencionadas nos  arts.  478 e  479 do CPP, com
redação dada pela Lei 11.689/2008, são pontuais e vêm recebendo interpretação restritiva pela Corte,
bem como que a exclusão de prova ilícita não é contemplada nas normas de restrição ao debate. Em
suma, a exclusão de peça que faça menções à realização da prova e ao debate quanto à validade da prova
não é uma consequência óbvia da exclusão da prova. Ressaltou, por fim, que não se aplica ao caso a
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  que  afasta  o  envelopamento  como  alternativa  à
desconstituição da pronúncia por excesso de linguagem. Isso porque os jurados recebem cópia da peça
processual relativa à pronúncia e têm a prerrogativa de acessar a integralidade dos autos (arts. 472,
parágrafo único; e 480, § 3º, do CPP). Logo, seria incompatível com o rito que a decisão de pronúncia
fosse uma peça oculta (HC 123.311/PR, DJe de 14.4.2015; e RHC 122.909/SE, DJe de 9.12.2014).
RHC 137368/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 29.11.2016. (RHC-137368)

       DICA DE LIVRO
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                JULGADOS DO 

Conflito negativo de competência. Crimes contra a honra de particular supostamente cometidos
durante  depoimento  prestado  à  Procuradoria  do  Trabalho.  Competência  da  Justiça  estadual.
Tratou-se de  conflito  de competência  negativo  em razão da  divergência  entre  Juízo  federal  e  Juízo
estadual para processar e julgar ações penais privadas nas quais se buscava apurar a prática dos crimes
de calúnia e difamação pelos querelados, em depoimento prestado em inquérito civil instaurado por
Procuradoria Regional do Trabalho. Estando em análise nas queixas-crime a prática de delitos contra a
honra, e não de falso testemunho, tampouco se vislumbrando nos autos indícios de que os depoimentos
prestados por querelados perante o parquet trabalhista são falsos, estaremos diante de verdadeira relação
entre particulares e não haverá nenhum interesse ou violação de direito que afete a União, de modo que a
causa não se enquadrará em nenhuma das hipóteses do art. 109 da Constituição Federal e não incidirá,
assim, a Súmula n. 165 do STJ, que assim dispõe: “compete a justiça federal processar e julgar crime de
falso testemunho cometido no processo trabalhista.” (CC 148.350-PI, Rel.  Min. Felix Fischer,  por
unanimidade, julgado em 9/11/2016, DJe 18/11/2016. ) 

Crime de tráfico  de drogas.  Situação de flagrância.  Extração de provas advindas de troca de
mensagens por aparelho de telefone celular. Ausência de autorização judicial. Desconsideração das
provas obtidas. A temática do especial, entre outras questões, cuidou de avaliar a licitude do acesso pela
autoridade policial, por ocasião da prisão em flagrante, dos dados armazenados no aparelho celular da
pessoa  detida,  sem a  obtenção  de  autorização  judicial  prévia.  O  art.  6º  do  CPP estabelece  que  a
autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, deve apreender os objetos
que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais e colher todas as provas que
servirem para  o  esclarecimento  do  fato  e  suas  circunstâncias.  Por  outro  lado,  a  Lei  n.  9.294/1996
preleciona: "Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de
ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nesta
Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática”. Por
seu turno, a Lei n. 9.472/1997, que versa sobre a organização dos serviços de telecomunicações, dispõe:
"Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: [...] V - à inviolabilidade e ao segredo de
sua  comunicação,  salvo  nas  hipóteses  e  condições  constitucional  e  legalmente  previstas".  A Lei  n.
12.965/2014, ao estabelecer os princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê:
"Art.  7º O acesso à internet  é essencial  ao exercício da cidadania,  e ao usuário são assegurados os
seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo
dano  material  ou  moral  decorrente  de  sua  violação;  II  -  inviolabilidade  e  sigilo  do  fluxo  de  suas
comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de
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suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial.” Ademais, o art. 5º da Constituição
Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas
e  telemáticas  e  de  dados  bancários  e  fiscais,  devendo  a  mitigação  de  tal  preceito,  para  fins  de
investigação  ou  instrução  criminal,  ser  precedida  de  autorização  judicial,  em  decisão  motivada  e
emanada  por  juízo  competente  (Teoria  do  Juízo  Aparente),  sob  pena  de  nulidade.  Nesse  contexto,
embora seja despicienda ordem judicial para a apreensão dos celulares, ainda que verificada a situação
de flagrância, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve
abranger  igualmente  a  transmissão,  recepção  ou  emissão  de  símbolos,  caracteres,  sinais,  escritos,
imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda,
através de sistemas de informática e telemática. Logo, a fim de proteger tanto o direito individual à
intimidade quanto o direito difuso à segurança pública, deve a autoridade policial, após a apreensão do
telefone, requerer judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados. Além disso, somente é
admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal;
se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de
excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punido com pena de reclusão. (RHC 67.379-
RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. )

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  TENTATIVA DE LATROCÍNIO.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE
ROUBO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias a fim
de desclassificar a conduta do recorrente de tentativa de latrocínio para roubo na forma tentada, bem
como redimensionar a pena, com a aplicação da redução pela tentativa prevista no artigo 14, II,  do
Código  Penal,  em  2/3  (dois  terços),  demandaria,  necessariamente,  revolvimento  do  acervo  fático-
probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, que dispõe: "A
pretensão  de  simples  reexame  de  prova  não  enseja  Recurso  Especial.  "  2.  Agravo  regimental  não
provido. (STJ; AgRg-AREsp 813.938; Proc. 2015/0295358-1; DF; Quinta Turma; Rel.  Min. Ribeiro
Dantas; DJE 12/12/2016)

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  QUANTIDADE  E  NATUREZA  DO  ENTORPECENTE
APREENDIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos
entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao Decreto de prisão preventiva. No caso dos
autos, com o recorrente foram apreendidos 2 (dois) quilos de crack, o que justifica seu encarceramento
cautelar, para garantia da ordem pública. 2. O fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, por si
só,  não  impede  a  decretação  de  sua  prisão  preventiva.  Precedentes.  3.  É  "indevida  a  aplicação  de
medidas cautelares diversas da prisão quando esta se encontra justificada na gravidade concreta do delito
e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro Jorge mussi, quinta turma, julgado em
28/4/2015, dje de 25/5/2015). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ; RHC 78.086;
Proc. 2016/0291365-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/12/2016)
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PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  AMEAÇA.
TRANCAMENTO  DO  PROCESSO-CRIME.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  MANIFESTA
ILEGALIDADE  NÃO  EVIDENCIADA.  NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  FÁTICO-
COMPROBATÓRIO.  IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.  1.  A
jurisprudência dos tribunais superiores admite o trancamento do inquérito policial ou de ação penal,
excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a
ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade, o que não se observa neste caso. Precedentes. 2. Se as instâncias ordinárias, com base em
elementos de informação produzidos  nos  autos  e de forma motivada,  reconheceram a existência  de
novas provas de autoria e materialidade delitivas, que justificam a persecução penal, maiores incursões
acerca  do  tema  demandariam  revolvimento  detido  do  contexto  fático-comprobatório  dos  autos,
inadmissível na via eleita. 3. O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de
palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou
implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 4. Recurso
desprovido. (STJ; RHC 66.148; Proc. 2015/0306101-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas;
DJE 12/12/2016)

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  EXTORSÃO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  NULIDADE.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DE  RÉU  SOLTO.
DESNECESSIDADE.  DEFENSOR  CONSTITUÍDO  DEVIDAMENTE  INTIMADO.
CERCEAMENTO  DE DEFESA NÃO  EVIDENCIADO.  PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a intimação para ciência da sentença condenatória
foi realizada por meio de edital, em razão de o paciente não ter sido localizado para intimação pessoal. 2.
A teor  do disposto no art.  392,  inciso  II,  do CPP,  "tratando-se de  réu solto,  mostra-se suficiente  a
intimação do defensor constituído acerca da r. Sentença condenatória" (RHC 66.254/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 10/06/2016). 3. A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade
exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. 4. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ;
RHC 57.504; Proc. 2015/0050764-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/12/2016)

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 73.383 - PR (2016/0186321-5) RELATOR : MINISTRO
FELIX FISCHER -  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "LAVA-
JATO". PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
DO  DECRETO  PRISIONAL.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR.  INOCORRÊNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO  JUÍZO.  MATÉRIA JÁ  DECIDIDA PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. EXAME DE CARÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I - Alegações concernentes a
ausência de autoria, inexistência de qualquer ato ilícito e de inconsistência de delações, ultrapassam os
limites  de  cognição  do  recurso  em  habeas  corpus.  (Precedente).  II  -  A prisão  cautelar  deve  ser
considerada exceção, e só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública,  a instrução criminal  ou a aplicação da lei  penal,  ex vi  do artigo 312 do Código de
Processo Penal. A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como
instrumento  de  punição  antecipada  do  indiciado  ou  do  réu,  nem  permite  complementação  de  sua
fundamentação pelas instâncias superiores. III -  A concreta gravidade das condutas atribuídas ao
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recorrente e o justificado risco de reiteração criminosa, no entanto,  revestem-se de idoneidade
para justificar a  segregação  cautelar. (Precedentes).  IV -  Mostra-se  insuficiente  a  aplicação  de
medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  previstas  no  art.  319  do  CPP,  quando  presentes  os
requisitos autorizadores da prisão cautelar, como na hipótese. V - Competência do juízo de primeiro
grau  já  reconhecida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  e,  de  resto,  decorrente  das  regras  processuais
aplicáveis à espécie. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. ACÓRDÃO
Documento: 66049881 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 14/10/2016 Página 1 de 2
Superior Tribunal de Justiça Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer
parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo
Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro
Ribeiro  Dantas.  SUSTENTARAM  ORALMENTE:  DR.  MARCELO  LUIZ  ÁVILA  DE  BESSA
(P/RECTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Brasília (DF), 06 de outubro de 2016 (Data do
Julgamento). Ministro Felix Fischer Relator. Grifo nosso.

DE OLHO ... 

QUINTA TURMA DO STJ DESCRIMINALIZA
DESACATO À AUTORIDADE – VOTO DO RELATOR
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/03/REsp-N%C2%BA-1640084-voto-relator-

descriminaliza%C3%A7%C3%A3o-crime-desacato.pdf

DICA DE LEITURA DO PROCURADOR DA
REPÚBLICA VLADIMIR ARAS EM PALESTRA

SOBRE COLABORAÇÃO PREMIADA NA SEMANA
DO MP

CASO 
NATSVLISHVILI e TOGONIDZE vs GEORGIA, 2014 

Corte Europeia de Direitos Humanos 
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/03/NATSVLISHVILI-e-TOGONIDZE-vs-

GEORGIA-2014.pdf 

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.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/03/REsp-N%C2%BA-1640084-voto-relator-descriminaliza%C3%A7%C3%A3o-crime-desacato.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/03/REsp-N%C2%BA-1640084-voto-relator-descriminaliza%C3%A7%C3%A3o-crime-desacato.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/03/NATSVLISHVILI-e-TOGONIDZE-vs-GEORGIA-2014.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/03/NATSVLISHVILI-e-TOGONIDZE-vs-GEORGIA-2014.pdf


JULGADOS DO TJCE     

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LATROCÍNIO  TENTADO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  157,  !§3º,
PARTE FINAL C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PARELHA CONFERIDA. AUTORIA
DELIMITADA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADA.  SUMULA  Nº  610  DO  STF.
CARACTERIZAÇÃO  DO  LATROCÍNIO  TENTADO.  PRESENÇA  IRREFUTÁVEL  DO
ANIMUS NECANDI. JULGADOS EMBLEMÁTICOS DO STJ. LAUDO DE APREENSÃO DA
ARMA  PRESCINDÍVEL.  PARADIGMAS  DO  STF.  DOSIMETRIA  PENAL  BEM
FUNDAMENTADA.  PARECER  MINISTERIAL  DESFAVORÁVEL.  DESPROVIMENTO. 1.
Autoria e materialidade: Inicialmente, a autoria foi esmiuçada após a colheita de provas suficientes para
descrever a identificação incontroversa do apelante. E não desponta da análise dos autos elementos que a
fulminem,  tanto  porque  a  denúncia  é  formalmente  escorreita,  assim  também porque  amparada  em
depoimentos que indicam a prática do delito por pessoa certa e determinada, estreme de dúvidas. Assim,
restou evidenciada nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, as quais foram unânimes em
afirmar que o apelante foi o autor das agressões que quase levaram à morte a vítima. 2. Outrossim, a
materialidade do crime foi comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de fl. 08, termo de
restituição à fl. 15, depoimentos testemunhais em sede policial e judicial colhidos, satisfatoriamente, no
curso da instrução criminal. A confissão qualificada também contribui essencialmente para a formação
da  culpa.  3.  Prova  testemunhal:  Os  policiais  ouvidos  em  sede  judicial,  corroboraram  com  a  tese
sustentada pela vítima, de que teria sido feita refém em seu próprio veículo e conseguiu empreender fuga
quando chegaram próximos aos policiais. 4. Caracterização do latrocínio: Desta forma, comprovado o
dolo do agente, em consentir, deliberadamente, nas lesões perpetradas e na tentativa de morte da vítima,
de  vez  que  a  operação  criminosa  foi  caraterizada  pela  impiedade  e  a  covardia  implacáveis.  Na
perspectiva, é pacífica a orientação da corte superior de justiça na vertente de que o crime de latrocínio
se configura independentemente da natureza das lesões sofridas, bastando provas no sentido de que o
agente, no decorrer do roubo, atentou contra a vítima, com o desígnio de proporcionar a sua morte. 5.
Consumação do latrocínio: Ademais, para a configuração do latrocínio, não há necessidade de subtração
da coisa, mas a consumação do homicídio, conforme Súmula nº 610, stf: Há crime de latrocínio, quando
o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Jurisprudência
pertinente do STJ. 6. Prescindibilidade do laudo de apreensão da arma: Por outro lado, a inexistência de
laudo de apreensão da arma não prejudica potencialidade lesiva do crime de roubo. Essa é a diretiva
sinalizada pelo STF. 7. Parecer ministerial desfavorável ao recurso. 8. Desprovimento do apelo, de vez
que sindicada a autoria e a materialidade do delito, bem como verificada a higidez da aferição precisa da
dosimetria da pena a ensejar a aplicação da sanção penal pertinente, conforme o Decreto singular que se
mostra despiciendo de reparo. (TJCE; APL 0012643-91.2014.8.06.0119; Terceira Câmara Criminal; Rel.
Des. Francisco Darival Beserra Primo; DJCE 09/12/2016; Pág. 42)
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HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
157, !§2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB E ART. 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  -  IMPRESCINDIBILIDADE.  ACERVO
DOCUMENTAL  ESCASSO  -  VERIFICADA  SOMENTE  A  EXISTÊNCIA  DA  PETIÇÃO
INICIAL DO WRIT. IMPOSSÍVEL A APRECIAÇÃO MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Inviável o conhecimento e sucessivo acolhimento do habeas corpus fundamentado na ilegalidade da
decretação de custódia preventiva,  uma vez que ausente a documentação indispensável à análise do
tema, tendo em vista que fora juntada aos autos tão somente a peça inicial do habeas Corpus, o que
caracteriza  supressão  de  instância.  Nesse  cenário,  inviabiliza-se  a  análise  acerca  da  legalidade  do
decisum hostilizado.  2.  À falta  de  documentos  imprescindíveis  para  a  análise  do pleito,  bem como
considerando o rito processual célere inerente ao pedido de habeas corpus, o qual necessita de prova pré-
constituída devidamente colacionada, o writ não merece conhecimento. 3. Ordem não conhecida. (TJCE;
HC 0628534-04.2016.8.06.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo;
DJCE 08/12/2016; Pág. 118)

HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  DESOBEDIÊNCIA,  PORTE  DE
MUNIÇÃO  DE  USO  RESTRITO  E  DIRIGIR  COM  VELOCIDADE  INCOMPATÍVEL
GERANDO  PERIGO  DE  DANO,  EM  CONCURSO  MATERIAL (ART.  330  DO  CÓDIGO
PENAL, ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 311 DA LEI Nº 9.503/97 CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO,  TODOS  C/C  ART.  69  DO  CÓDIGO  PENAL.  PRISÃO  PREVENTIVA.
ALEGATIVA DE EXCESSO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO
PENAL  RECEBENDO  REGULAR  IMPULSO  DO  JUÍZO  A  QUO.  AUDIÊNCIA  DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. NENHUMA DESÍDIA
POR  PARTE  DO  ESTADO.  PARECER  PELO  CONHECIMENTO  E  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Trata-se de habeas corpus, com pleito de liminar,
no qual requer o impetrante a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura em favor do
paciente alegando o excesso de prazo na formação do processo. 2. O paciente foi acusado de prática dos
delitos  de  desobediência,  porte  de  munição  de  uso  restrito  e  dirigir  com  velocidade  incompatível
gerando perigo de dano, em concurso material (art. 330 do Código Penal, art. 16 da Lei nº 10.826/03 e
art. 311 da Lei nº 9.503/97 do Código de Trânsito Nacional, todos c/c art. 69 do Código Penal. Paciente
preso em flagrante delito em 27 de abril de 2016. 3. Os prazos para a conclusão da instrução criminal
não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção
e dentro dos limites da razoabilidade - Precedentes dos Tribunais Superiores. 4. Feito recebendo regular
impulso do Juízo a quo, inclusive tendo por informações este informado que foi designada sessão de
instrução  e  julgamento  para  data  próxima,  12  de  dezembro  de  2016.  5.  Excesso  de  prazo  não
configurado.  6.  Parecer  da  Douta  Procuradoria  Geral  de  Justiça  no  sentido  do  conhecimento  e
indeferimento da ação. 7. Ordem conhecida, mas denegado. (TJCE; HC 0627881-02.2016.8.06.0000;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Gomes de Moura; DJCE 08/12/2016; Pág. 108)

HABEAS  CORPUS.  CRIMES  TIPIFICADOS  NOS  ARTS.  180  E  288,  AMBOS  DO  CPB,
RECEPTAÇÃO DE ANIMAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). Pleito de revogação da preventiva
uma vez que ausentes os motivos ensejadores do Decreto cautelar, ante a presença de condições pessoais
favoráveis.  Insubsistente.  Paciente  que responde por supostos crimes cujas  penas máximas somadas
superam o limite previsto no art. 313, I do CPP. Condições pessoais favoráveis que não têm o condão de
elidir  a  manutenção  de  prisão  cautelar.  Constrangimento  ilegal  não  configurado.  Writ  conhecido  e
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denegado.  (TJCE;  HC 0627695-76.2016.8.06.0000;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Francisco
Martonio Pontes de Vasconcelos; DJCE 08/12/2016; Pág. 108)

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE SEGUNDO
GRAU.  REVOGAÇÃO  DE  MEDIDAS  PROTETIVAS  DE  URGÊNCIA.  DETERMINAÇÃO
CONTIDA  EM  ACÓRDÃO  JÁ  CUMPRIDA.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1.  Pugna  o  reclamante  pelo  cumprimento  da
determinação exarada  por  esta  Primeira  Câmara  Criminal  nos  autos  do  habeas  corpus nº  0131209-
36.2012.8.06.000.  2.  O acórdão a  que se refere  o reclamante concedeu parcialmente  a  ordem,  para
revogar as medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso III, alínea c, e no artigo 23, inciso II, ambos
da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 3. Entretanto, pelo que se extrai das informações prestadas
pela autoridade judicial reclamada, a revogação das medidas determinadas no mencionado habeas corpus
há muito já foram cumpridas, tendo o despacho sido proferido pela magistrada em 07/01/2014, sendo os
respectivos mandados de intimação das partes confeccionados e devidamente cumpridos. 4. Está claro
que a determinação contida no acórdão do writ originário desta egrégia Corte foi efetivamente cumprida,
carecendo, portanto, interesse de agir ao reclamante. 5. Reclamação extinta, sem resolução do mérito,
diante da ausência de interesse de agir do reclamante. (TJCE; Rcl 0626810-62.2016.8.06.0000; Primeira
Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 08/12/2016; Pág. 97)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.  AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  INOCORRÊNCIA.  NECESSIDADE  DE
EXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida
excepcional que só deve ser concedida quanto for manifestamente indevido o ajuizamento da ação,
diante da ausência de indícios de autoria ou materialidade delitivas, atipicidade da conduta, ou extinção
de punibilidade. 2. Na diretiva do STJ: "O reconhecimento da inexistência de justa causa para a ação
penal exigiria certeza da absoluta ausência de suporte probatório,  situação não ocorrida,  descabendo
aprofundamento probatório na via estreita do habeas corpus (RHC: 44730 ES 2014/0017344-2, Relator:
Ministro NEFI Cordeiro, Data de Julgamento: 27/05/2014, T6 SEXTA TURMA; Data de Publicação:
DJe 06/06/2014). 3. Na hipótese, percebe-se a existência de indícios de materialidade e autoria do crime
de estupro pelo paciente, a recomendar o prosseguimento da ação penal, ficando a cargo da instrução
criminal o exame da procedência da acusação, devendo prevalecer nesta fase processual o princípio do
in  dubio  pro  societate.  Precedentes  4.  Ordem  conhecida  e  denegada.  (TJCE;  HC  0621898-
22.2016.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 08/12/2016;
Pág. 97) 
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