
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 11 de dezembro de 2017 – Nº 020

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 020/2017,  último do ano,  com notícias  locais  e  nacionais  que
reputamos de relevância para a atuação criminal e conhecimento do Ministério Público.
Desejamos a todos um Natal repleto de paz, saúde e serenidade, e que 2018 lhe traga boas novas e
alegrias!
Boa leitura! 

EQUIPE CAOCRIM.

EVENTOS 

       CHAMADA DE ARTIGOS

Revista Acadêmica da ESMP com
edital aberto para submissão de artigos

A Revista Acadêmica da ESMP – um instrumento de difusão do conheci-
mento de interesse estratégico para o Ministério Público – permanece re-
cebendo 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.
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Confira a programação completa aqui

Inscreva-se aqui.

NOTÍCIAS
Juíza de Maranguape autoriza citação por telefone ou WhatsApp -
https://goo.gl/pPPcuv   

Ministro remete à 1ª instância processo penal contra juiz aposentado
compulsoriamente - https://goo.gl/9HTS74 

Ministro acolhe parecer da PGR e revoga prisão domiciliar de ex-
assessor de Geddel Vieira Lima - https://goo.gl/bSJ7j5 

1ª Turma nega trancamento de inquérito contra investigados por crimes contra a ordem tributária
https://goo.gl/kJH3oA 
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Mantida  sessão  do  júri  de  acusado  de  homicídio  em  acidente  de  trânsito  em  SP  -
https://goo.gl/ubQpZF 

Empresa que interrompeu atividades de outra com denúncia caluniosa é condenada em lucros
cessantes - https://goo.gl/tXMzFu  

Recebida  denúncia  contra  desembargador  do  Paraná  por  suposta  agressão  a  dona  de  casa
https://goo.gl/4rNAue  

Embriaguez  do  motorista,  de  forma  isolada,  não  caracteriza  dolo  eventual  em  acidente  com
morte - https://goo.gl/HtMMBm  

Diplomata acusado de matar a mulher poderá deixar o país - https://goo.gl/eHA7qK  

Acusado de tráfico interestadual de drogas deve permanecer preso - https://goo.gl/Cc978N  

Lançada no tribunal de justiça campanha contra abuso sexual de mulheres  - https://goo.gl/Z9n1id

3º  vara  do  juri  realiza  julgamento  de  re  acusada  de  matar  filho  por  envenenamento -
https://goo.gl/i2kcQW 

Cerca  de  90  dos  casos  de  morte  violenta  em  uma  semana  estão  em  aberto  no  CE  –
https://goo.gl/4w9sFR     

Ministério  Público  Militar  denuncia  11  por  esquema  que  desviou  R$  150  milhões.
https://goo.gl/xk4kn5  

Traficante  terá  que  indenizar  em  R$  10  mil  município  em  decisão  inédita  no  Piauí
https://goo.gl/vyeeXq  

DIRETO DO STF

EXTRADIÇÃO  INSTRUTÓRIA.  TRATADO  ENTRE  A  REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO
BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO.  DUPLA TIPICIDADE.  OBSERVÂNCIA.  REQUISITOS
ESPECÍFICOS  DO  TRATADO.  PREENCHIMENTO.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. VÍNCULOS FAMILIARES.  CIRCUNSTÂNCIA
QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO. SÚMULA Nº 421/STF. ATENDIMENTO DE TODOS OS
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REQUISITOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 1. A extradição instrutória, requerida em autos
devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim viabilizar o
julgamento do suspeito da prática de crime que atende ao requisito da dupla tipicidade. 2. No processo
de extradição, a cognição deste Supremo Tribunal restringe-se à legalidade extrínseca do pedido, sem
ingresso no mérito da procedência da acusação, pelo que descabe verificar contradições nos elementos
de prova apresentados pelo Estado requerente, ou, ainda, perscrutar a existência de justa causa para a
ação penal em curso na jurisdição estrangeira. 3. A Súmula nº 421/STF, pacificamente aplicada por esta
Suprema Corte, dispõe que os vínculos familiares não consubstanciam causa impeditiva de extradição. 4.
In casu, trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelos Estados Unidos da América, a fim
de que nacional colombiano responda à ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime de
tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, previstos tanto pelo Título 21 do Código dos
Estados Unidos, Seções 952(a), 959(a) (1), 960(a) (1), 960(a) (3) (b) (1) (B) (ii) e 963, como pelos
artigos 33  e 35 da Lei brasileira n. 11.343/06. Todos os requisitos para o deferimento da extradição,
previstos no Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/80) e no Tratado Bilateral, encontram-se satisfeitos,
nos seguintes termos: (a) o extraditando não tem nacionalidade brasileira; (b) o Estado requerente tem
jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe
de competência para julgar,  anistiar  ou indultar a pessoa reclamada; (c) as leis  de ambos os países
impõem  penas  mínimas  privativas  de  liberdade  superiores  a  1  (um)  ano,  independentemente  das
circunstâncias e da denominação do crime; (d) o extraditando responde a processo perante Tribunal
regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em
conformidade ao princípio do juiz natural; (e) o crime imputado tem natureza comum, não havendo
nenhuma evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político; (f) inexistem
elementos de que o pedido extraditório possua outras finalidades que não a aplicação regular da lei
penal; (g) a prescrição da pretensão punitiva do delito de tráfico de drogas consuma-se, de acordo com a
legislação americana,  se  passados  5  anos  do  cometimento  do  crime não  houver  o  indiciamento  do
suspeito. Pela legislação brasileira, o crime de tráfico de drogas prescreve em 20 anos, e o de associação
para  o  tráfico  em  16  anos.  Considerando  que  os  fatos  ocorreram entre  2014  e  2015,  e  o  ato  de
indiciamento se deu em 09.08.2016, a dupla punibilidade persiste em ambos os países. 5. Pedido de
extradição  deferido,  observados  os  compromissos  de:  (i)  não  aplicação  de  penas  vedadas  pelo
ordenamento constitucional brasileiro, em especial a de morte ou de prisão perpétua (art. 5º, XLVII, a e
b, da CF); (ii) observância do tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico
brasileiro, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); e (iii) detração do tempo que o extraditando permaneceu
preso para fins de extradição no Brasil.  (STF; Ext 1.494; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE
27/11/2017)

HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. A possibilidade de manuseio da revisão criminal não é
óbice à admissibilidade do habeas corpus, uma vez presente articulação sobre cerceio à liberdade de ir e
vir.  COMPETÊNCIA.  HOMICÍDIO.  AGENTE  E  VÍTIMA MILITARES.  Cabe  à  Justiça  Militar
processar e julgar acusado da prática de crime enquadrável como militar, ainda que doloso contra a vida.
inteligência  do  artigo  124  da  Constituição  Federal.  PROCESSO-CRIME.  ORGANICIDADE  E
DINÂMICA. Há de observar-se, no exercício do direito de defesa, a organicidade e dinâmica das normas
instrumentais. PENA. FIXAÇÃO. A fixação da pena ocorre, de regra, considerado o justo ou injusto,
mostrando-se excepcional a ilegalidade. (STF; HC 135.955; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 06/12/2017)
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HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO.  Surge admissível  o  habeas
corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional ante o fato de a liberdade de ir e vir do
cidadão já haver sido alcançada, quer ante expedição de mandado de prisão, quer, com maior razão,
quando cumprido este último. pena – entorpecente – tráfico – causa de diminuição – impropriedade.
fixada a premissa da integração do agente em grupo criminoso, fica afastada a incidência da causa de
diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006.  (STF; HC 137.693; Rel. Min.
Marco Aurélio; DJE 06/12/2017) 

JULGADOS DO

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  INTERESTADUAL  DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM  PREVENTIVA.  EXCESSO  DE  PRAZO  NA FORMAÇÃO  DA CULPA.
PARTICULARIDADES  DA  CAUSA.  DIVERSIDADE  DE  RÉUS  E  NECESSIDADE  DE
EXPEDIÇÃO  DE  CARTAS  PRECATÓRIAS.  AUSÊNCIA DE  DESÍDIA DA AUTORIDADE
JUDICIÁRIA.  OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.  ILEGALIDADE
AUSENTE.  NULIDADE  DECORRENTE  DA INOBSERVÂNCIA DO  RITO  PROCESSUAL,
PREVISTO  NA  LEI  Nº  11.719/2008.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DA  PRISÃO
PREVENTIVA.  MATÉRIAS  NÃO  APRECIADAS  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  RECLAMO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSE
PONTO, IMPROVIDO.  1. 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. 2. Não se constata indícios de desídia do Juízo processante em relação ao andamento
do feito, que segue seu curso normal, considerando tratar-se de ação penal com dois acusados e patronos
distintos, na qual foi necessária a expedição de cartas precatórias para citação e interrogatório do corréu,
bem como para oitiva de testemunha, circunstâncias que certamente evidenciam a complexidade do
feito, a ensejar maior demanda de produção de provas, justificando certa delonga para a conclusão da
fase  instrutória.  3.  Inviável  o  exame,  diretamente  por  este  Sodalício,  da  aventada  ilegalidade  da
constrição por ausência dos requisitos da custódia cautelar para fundamentação do Decreto preventivo,
insculpidos no art. 312 do CPP e de nulidade processual por inobservância do rito previsto na Lei n.
11.719/08, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, tendo em vista que tais matérias
não foram analisada pelo Tribunal originário no acórdão recorrido. 4. Recurso ordinário parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ; RHC 89.877; Proc. 2017/0248108-8; SP; Quinta Turma;
Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 17/11/2017) 
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. UM
CRIME  CONSUMADO  E  O  OUTRO  TENTADO.  MOTIVO  TORPE.  RECURSO  QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.  ASSEGURAR IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME.
PRATICADO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.  SEGREGAÇÃO  FUNDADA  NO  ART.  312  DO  CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.  GRAVIDADE  DIFERENCIADA.  REITERAÇÃO.
PERICULOSIDADE  SOCIAL.  NECESSIDADE  DE  ACAUTELAMENTO  DA  ORDEM
PÚBLICA.  CONSTRIÇÃO  JUSTIFICADA  E  NECESSÁRIA.  MEDIDAS  CAUTELARES
ALTERNATIVAS.  INSUFICIÊNCIA  E  INADEQUAÇÃO.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO
DEMONSTRADA.  RECLAMO  IMPROVIDO.  1.  Não  há  ilegalidade  na  manutenção  da  prisão
preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária,
dada  a  gravidade  da  conduta  incriminada  e  pelo  seu  histórico  criminal.  2.  Caso  em  que  o  réu,
previamente ajustado e organizado em divisão de tarefas com outros agentes, adentrou na residência da
primeira vítima e a executou mediante diversos disparos de arma de fogo, tudo, ao que parece, em razão
de animosidade entre grupos criminosos rivais, e, no momento da fuga, visando assegurar a impunidade
do  referido  delito,  efetuou  disparos  de  arma  de  fogo  contra  o  policial  que  tentava  conter  a  ação
criminosa, não logrando êxito em ceifar-lhe a vida por razões alheais à sua vontade, circunstâncias que
revelam a reprovabilidade diferenciada das condutas perpetradas, autorizando a preventiva. 3. O fato de
o agente  ostentar  registro criminal  anterior  é  circunstância  que  revela  sua  periculosidade social  e  a
inclinação  à  prática  de  ilícitos,  demonstrando  a  real  possibilidade  de  que,  solto,  volte  a  delinquir,
reforçando a conclusão pela necessidade da sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4. Indevida a
aplicação  de  medidas  cautelares  diversas  da  prisão  quando a  segregação  se  encontra  justificada  na
gravidade dos delitos perpetrados e na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, diante da existência
do  periculum libertatis,  bem demonstrado  na  espécie.  5.  Recurso  ordinário  improvido.  (STJ;  RHC
86.146; Proc. 2017/0154172-5; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 17/11/2017)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO.  EMPREGO  DE
ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM
FLAGRANTE  CONVERTIDA EM  PREVENTIVA.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR  FUNDADA
NO  ART.  312  DO  CPP.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.  GRAVIDADE  CONCRETA.
HISTÓRICO  CRIMINAL  DE  UM  DOS  RÉUS.  PROBABILIDADE  EFETIVA  DE
REITERAÇÃO  CRIMINOSA.  PERICULOSIDADE  SOCIAL.  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA.  SEGREGAÇÃO  JUSTIFICADA  E  NECESSÁRIA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  VERIFICADO.
RECLAMO IMPROVIDO.  1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia
cautelar  está  devidamente  justificada  na  garantia  da  ordem pública,  vulnerada  diante  da  gravidade
concreta  do  delito  denunciado  e  o  no  histórico  criminal  de  um dos  acusados.  2.  Caso  em que  os
recorrentes restaram denunciados por roubo majorado e corrupção de menores, porque, em comparsaria
com um adolescente, um dos recorrentes ingressou em um estabelecimento comercial e, mediante grave
ameaça  exercida  com  emprego  de  arma  de  fogo,  subtraiu  diversos  aparelhos  de  telefonia  móvel,
pertencentes ao clientes do estabelecimento. Sendo certo ainda, que o outro recorrente teria fornecido a
arma  utilizada  pelos  corréus,  e  como  recompensa  pelo  empréstimo,  recebido  um dos  aparelhos  de
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telefonia  roubados,  circunstâncias  que  denotam a  existência  do  periculum libertatis  que  autoriza  a
preventiva.  3.  Condições  pessoais  favoráveis  não  têm,  em princípio,  o  condão  de  revogar  a  prisão
cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4. Recurso ordinário
improvido. (STJ; RHC 84.887; Proc. 2017/0122417-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE
17/11/2017)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. FUGA. CARACTERIZAÇÃO. ART.
50, II DA LEP. NÃO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO
LAPSO  TEMPORAL  PARA  A  PROGRESSÃO  E  PERDA  DOS  DIAS  REMIDOS.
PRECEDENTES.  1. Não há ilegalidade na decisão que entendeu configurar falta disciplinar grave a
postura do paciente, consubstanciada em fuga, o que se enquadra nos termos do art. 50, II da Lei de
Execução Penal. 2. O não reconhecimento da conduta do paciente como falta grave esbarra no estreito
veio de conhecimento do habeas corpus, onde não é possível revolvimento de provas e fatos, necessários
ao deslinde da controvérsia. 3. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Sodalício, o cometimento
de falta grave autoriza a regressão de regime, a interrupção da contagem do prazo para a progressão de
regime e a perda dos dias remidos. Precedentes. 4. Constata-se que o Tribunal de origem, ao valorar os
fatos, fundamentou a necessidade de perda dos dias remidos no patamar máximo. Ao assim decidir,
exerceu um juízo de proporcionalidade, em atenção ao disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal. Daí
não se verifica, pois, o alegado constrangimento ilegal. 5. Ordem denegada. (STJ; HC 416.045; Proc.
2017/0233434-5; RS; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 17/11/2017)

PROCESSO  PENAL.  PRISÃO  CAUTELAR.  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA
DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA E  DA APLICAÇÃO  DA LEI
PENAL,  DECRETADA  NO  ÂMBITO  DA  OPERAÇÃO  LAVA-JATO.  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  PERICULUM  LIBERTATIS  E  DE  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA
(GENÉRICA  E  ABSTRATA).  INOCORRÊNCIA.  PRISÃO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.  AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  WRIT  NÃO
CONHECIDO. I. 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. II. A prática reiterada de crimes de corrupção e de
lavagem de dinheiro, inclusive após a deflagração de fase ostensiva da operação Lava-Jato, evidencia a
necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois há risco da prática de novos
crimes. III. Havendo indícios da existência de quantias milionárias obtidas por meio criminoso ainda
pendentes de rastreamento, justifica-se a prisão preventiva, pois a liberdade do Acusado coloca em risco
a possibilidade de haver o sequestro de tais valores, frustrando, assim, a futura aplicação da Lei penal, já
que poderia praticar atos com vistas a ocultar ou dissipar o produto do crime. lV. 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. Recurso ordinário não conhecido.  (STJ;
HC 405.940; Proc. 2017/0156429-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 17/11/2017)
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RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  FEMINICÍDIO.  PRISÃO  PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
GRANDE  NÚMERO  DE  TESTEMUNHAS.  NECESSIDADE  DE  EXPEDIÇÃO  DE  CARTA
PRECATÓRIA.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO  DEMONSTRADA.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  RECURSO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA
EXTENSÃO,  IMPROVIDO.  1.  A alegação  de  ausência  dos  requisitos  autorizadores  da  medida
constritiva  cautelar  não  foi  enfrentada  pela  corte  a quo,  o  que  impede o  conhecimento  da  questão
diretamente por este tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O constrangimento ilegal
por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador,
à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto.  3.  Eventual  retardo na tramitação do feito  justifica-se pela  (i)  do número de testemunhas
arroladas.  7 de acusação e 12 de defesa. Sendo 3 delas em outra Comarca e (ii)  da necessidade de
expedição de carta precatória. Outrossim, conforme noticiado pelo juízo de primeiro grau, já houve o
encerramento da instrução criminal, porquanto "os autos estão aguardando o oferencimento de alegações
finais, por memoriais, pela defesa, tendo em vista que já houve a devida apresentação pelo ministério
público,  pugnando  pela  pronúncia  do  paciente,  nos  termos  da  denúncia"  4.  Recurso  parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ; RHC 88.578; Proc. 2017/0216519-0; MS; Quinta Turma;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01/12/2017)

PENAL E  PROCESSO  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  LESÃO  CORPORAL
PRATICADA POR FILHA CONTRA MÃE. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA.
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO BASEADA NO GÊNERO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  1. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário
que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero;
(b) no âmbito da unidade doméstica,  familiar  ou relação de afeto;  decorrendo daí  (c)  morte,  lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 2. A definição do gênero sobre o
qual  baseada  a  conduta  comissiva  ou  omissiva  decorre  do  equivocado  entendimento/motivação  do
sujeito  ativo  de  possuir  "direitos"  sobre  a  mulher  ou  de  que  ela  lhe  pertence,  evidenciando
vulnerabilidade  pela  redução  ou  nulidade  da  autodeterminação,  caracterizando-se,  assim,  conduta
baseada  no  gênero  para  efeitos  da  Lei  n.  11.340/2006.  3.  No caso  em comento,  não  se  verifica  o
preenchimento  dos  pressupostos  elementares  da  violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,
porquanto,  embora  a  agressão  perpetrada  tenha  ocorrido  no  âmbito  familiar,  decorreu  de
desentendimentos múltiplos entre mãe e filha, restando descaracterizada a ação baseada no gênero. 4.
Recurso parcialmente provido para, afastando a incidência da Lei n. 11.340/2006, fixar a competência do
Juízo  da  5ª  Vara  Criminal  de  Maceió/AL.  (STJ;  RHC 50.636;  Proc.  2014/0206419-4;  AL;  Quinta
Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 01/12/2017)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO E CORRUPÇÃO
ATIVA.  PLEITO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  (LAUDO  PERICIAL.  INCIDENTE  DE
INSANIDADE)  INDEFERIDO  PELO  MAGISTRADO.  ALEGADO  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  NÃO OCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
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PRISÃO  PREVENTIVA.  PLEITO  JÁ  EXAMINADO  POR  ESTA  CORTE  SUPERIOR.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses
defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma
motivada,  das  diligências  protelatórias,  irrelevantes  ou  impertinentes.  Cabe,  outrossim,  à  parte
requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. No
caso  em exame,  o  magistrado  processante  motivou  o  indeferimento  da  produção  de  laudo  pericial
requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, consignando a inexistência de
dúvidas acerca da higidez mental do recorrente, bem como o "fato de o acusado ter iniciado tratamento
por dependência de drogas não conduz a qualquer indicio de insanidade ". 3. Para uma melhor aferição
acerca  da  concreta  indispensabilidade  da  prova  requerida  durante  a  instrução,  necessário  seria  uma
profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via
mandamental. 4. O pleito de revogação da prisão preventiva já restou examinado por esta Corte Superior
nos  autos  do  RHC 87.141/MG,  caracterizando  mera  reiteração  de  pedido.  5.  Recurso  parcialmente
conhecido  e,  nesta  extensão,  desprovido.  (STJ;  RHC  89.950;  Proc.  2017/0250152-0;  MG;  Quinta
Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 01/12/2017)

JULGADOS DO TJCE 

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  APELAÇÃO.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NO  TRÂNSITO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DO  DELITO
SUFICIENTEMENTE  COMPROVADAS.  IMPRUDÊNCIA  VERIFICADA  NA  ESPÉCIE.
RESPALDO NA PROVA TESTEMUNHAL.  INOBSERVÂNCIA DO DEVER  OBJETIVO DE
CUIDADO.  DOSIMETRIA.  REDIMENSIONAMENTO  DE  OFÍCIO.  REVISÃO  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA REDUZIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL
PARA  ABERTO.  SUBSTITUIÇÃO  POR  DUAS  PENAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
MANUTENÇÃO.  PENA  ACESSÓRIA  DE  SUSPENSÃO  DO  DIREITO  DE  DIRIGIR.
REDIMENSIONAMENTO  DE  OFÍCIO.  ADEQUAÇÃO  À  PENA  RESTRITIVA  DE
LIBERDADE. REPARAÇÃO DE DANOS DECOTADA DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
DE OFÍCIO.  1. Cuidam os autos  de apelação criminal,  em que o recorrente se insurge contra sua
condenação pela prática de homicídio culposo no trânsito, alegando culpa exclusiva da vítima. 2. Há que
ser mantida a condenação do recorrente quando, da análise das provas dos autos, constata-se que existem
consideráveis elementos  de prova convergindo para sua culpa,  notadamente do Laudo Pericial  e do
depoimento da testemunha presencial, restando comprovado ter agido de forma imprudente ao avançar
via preferencial, sem observar o seu dever de cuidado, causando a morte da vítima. 3. Não possuindo a
dosimetria procedida na sentença guerreada fundamentação suficiente para a fixação da pena no patamar
adotado, impõe-se sua revisão de ofício. 4. Considerando os bons antecedentes e a primariedade do
recorrente, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, deve ser mantido o regime aberto para o
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início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c" do CPB. 5. Atendidos os
requisitos previstos no art.  44 do CPB, impõe-se a manutenção da substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: Prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, nos termos postos na sentença recorrida. 6. A pena de suspensão de habilitação para dirigir
veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, dentro dos limites
fixados no art.  293 do CTB. Precedente do STJ e  do TJCE. 7.  Não havendo pedido específico  ou
instrução a respeito de indenização por danos prevista no artigo 387, inc. IV, do Código de Processo
Penal,  deve ser a  mesma decotada da sentença,  mesmo que de ofício,  em homenagem às  garantias
fundamentais  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  8.  Recurso  conhecido  e  desprovido.  Sentença
reformada de ofício.  (TJCE; APL 0090919-78.2009.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des.
José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 20/11/2017; Pág. 58) 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DELITIVAS  COMPROVADAS.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA
APLICADA.  MANUTENÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA  -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
réu foi denunciado por ter agredido fisicamente sua filha. A materialidade e a autoria delitivas restaram
devidamente provadas. 2. Versão apresentada pelo recorrente não encontra guarida na prova dos autos. 3.
Conquanto a análise das condições judiciais previstas no art. 59 do CP esteja sob a discricionariedade do
julgador, deve este fazê-la utilizando-se de fundamentação concreta e idônea. 4. Diante da condenação
do acusado como incurso no artigo 129, § 9º, do CP, não incide a agravante do artigo 61, II, e, do CP, sob
pena  de  indevido  bis  in  idem.  5.  Deve  ser  mantido  o  regime  inicial  de  pena  fixado  na  sentença.
Motivação  idônea.  6.  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJCE;  APL  0011995-
88.2014.8.06.0062;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Raimundo  Nonato  Silva  Santos;  DJCE
20/11/2017; Pág. 59)

PENAL E PROCESSO PENAL.  HABEAS CORPUS.  ARTIGO 180  DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 70 DA  LEI  Nº  4.117/62.  PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO
PREVENTIVA.  REGISTRO  DE  PRÁTICA  DE  CRIMES  GRAVES.  FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.  PRISÃO  CAUTELAR  E  FIXAÇÃO  DO  REGIME  SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  ORDEM
DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 180 do
Código Penal e art. 70 da Lei nº 4.117/62, por ter sido surpreendido por policiais militares conduzindo o
veículo Toyota Hilux SW4 em atitude suspeita, ocasião em que foi constatado que o veículo era objeto
de  roubo/furto  e  operava  com  rádio  transceptor  instalado.  2.  A  decisão  impugnada  se  encontra
devidamente fundamentada em fatos concretos que determinam a manutenção da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública e ainda se justifica para assegurar a aplicação da Lei penal. 3. A necessidade
da garantia da ordem pública está no fato de que o paciente possui registros da prática de crimes graves.
posse de arma de fogo e estupro de vulnerável (fl. 33), havendo um risco considerável de reiteração de
ações delituosas, caso permaneça em liberdade. 4. De acordo com as circunstâncias em que a prisão em
flagrante ocorreu (veículo com radio transmissor, acompanhado de um segundo veículo, possivelmente
atuando como batedor) há indícios de participação em organização criminosa voltada para o contrabando
de cigarros estrangeiros, não se sabendo até o momento qual a participação do paciente nesse tipo de
delito. 5. A decretação da prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da Lei penal,
haja vista que, além do paciente não possuir  domicílio na cidade e Comarca onde o crime ocorreu,
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possui residência fixa em Eldorado/MS, cidade bastante próxima à fronteira com o Paraguai e fora do
distrito da culpa. 6. Risco concreto de que o acautelado possa fugir ou ocultar-se caso seja colocado em
liberdade, inviabilizando a prática dos necessários atos de instrução processual, e, ao final, a aplicação
da Lei penal.  7.  A prisão preventiva é  medida cautelar  e excepcional,  e deve ser decretada quando
necessária à garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da Lei penal, não se confundindo com a pena decorrente de
sentença  penal  condenatória,  onde  o  Estado  busca  a  prevenção,  retribuição  e  ressocialização  do
condenado.  8.  Presentes  os  requisitos  autorizadores  da  prisão  cautelar,  não  há  que  se  falar  na
incompatibilidade  entre  a  fixação  do  regime  inicial  de  cumprimento  de  pena  menos  gravoso  e  a
manutenção da custódia cautelar.  9.  Ordem denegada.  (TRF 3ª R.;  HC 0003849-62.2017.4.03.0000;
Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Fontes; Julg. 27/11/2017; DEJF 11/12/2017)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  DA  DEFESA.
DISPENSA  DE  LICITAÇÃO.  CRIME  DO  ARTIGO  89  DA  LEI  Nº  8.666/93.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  POSSIBILIDADE.  DEMONSTRAÇÃO  DO  DOLO  ESPECÍFICO  DO
AGENTE.  NECESSIDADE.  COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE.  QUESTÕES  NÃO  COMPROVADAS.  CRIME  NÃO
CONFIGURADO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  TJCE.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.  SENTENÇA REFORMADA.  1.  Cuidam  os  autos  de  apelação  criminal,  em  que  o
recorrente se insurge contra a sua condenação pelo crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93 c/c art.
71 do CPB, alegando atipicidade da conduta, pela ausência de dolo específico e de comprovação de dano
ao  erário.  2.  Para  que  se  configure  o  crime  previsto  no  artigo  89  da  Lei  nº  8.666/93,  exige-se  a
comprovação do dolo específico do agente em causar dano à Administração Pública, bem como prejuízo
ao Erário. Precedentes do STJ e do TJCE 3. In casu, não restando comprovado o dolo específico do
agente nem qualquer consequência patrimonial danosa para o erário público, não se pode considerar
praticado  o  delito  de  dispensa  ou  inexigibilidade  de  licitação  fora  das  hipóteses  previstas  em Lei,
impondo-se a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inc. III, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJCE; APL 0000029-04.2008.8.06.0139; Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 20/11/2017; Pág. 50)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
LAVAGEM  DE  DINHEIRO.  FAVORECIMENTO  REAL.  DECRETAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA.  (I)  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA DE  REQUISITOS  E  FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.  PERICULOSIDADE  CONCRETA  DA  AGENTE  DEMONSTRADA.
PROFUNDO ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO. (II) EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE PRESA HÁ NOVE MESES
E  MEIO.  DURAÇÃO  RAZOÁVEL DA PRISÃO  CAUTELAR.  (III)  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.  ORDEM  DENEGADA.  1.  A  prisão  preventiva  é  medida
excepcional  que  somente  deve  ser  decretada  quando  presentes  os  requisitos  legais,  em  decisão
fundamentada, com o necessário exame da inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas
da prisão,  tal  como ocorreu no caso dos autos.  2.  Consignou o magistrado,  no édito  prisional,  que
existem provas robustas apontando a paciente como integrante de associação criminosa voltada para o
tráfico de drogas dentro da Cadeia Pública de Caucaia/CE, e também fora dela, a qual é chefiada pelo
interno  Eduardo  Araújo  Alves,  vulgo  "Gruge".  3.  A imposição  da  medida  cautelar  extrema  está
devidamente justificada na periculosidade concreta da paciente, decorrente de seu aparente profundo
envolvimento com o crime organizado, situação essa que, de modo indiscutível, demonstra o risco que a
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sua  liberdade  traz  à  ordem pública.  4.  Os  prazos  processuais  estabelecidos  na  Lei  não  devem ser
contados separadamente de forma aritmética,  mas sim levando em consideração as nuances do caso
concreto,  à  luz  do  princípio  da  razoabilidade.  5.  No  caso,  constata-se  que  a  paciente  encontra-se
recolhida ao cárcere há apenas nove meses e meio e as acusações que ela enfrenta são graves, com penas
mínimas  abstratas  fixadas  em Lei  bastante  elevadas,  motivo  pelo  qual  entende-se  que  o  tempo  de
duração de sua prisão cautelar ainda respeita os limites do razoável. 6. Ademais, a audiência de instrução
e julgamento está agendada para data próxima, dia 04/12/2017, de modo que instrução processual está
prestes  a  finalizar,  não  havendo,  portanto,  notícias  de  que  esteja  ocorrendo  morosidade  ou  retardo
excessivo  na  implementação  dos  atos  processuais,  tampouco  desídia  ou  inércia  na  prestação
jurisdicional. 7. Constrangimento ilegal não configurado. 8. Ordem conhecida e denegada. (TJCE; HC
0623886-44.2017.8.06.0000;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Ligia  Andrade  de  Alencar
Magalhães; DJCE 29/11/2017; Pág. 66)

EXECUÇÃO  PENAL.  AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  INSURGÊNCIA  MINISTERIAL.
AGRAVADO  CONDENADO  À  PENA DE  5  ANOS  DE  RECLUSÃO  PELA PRÁTICA DO
CRIME  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS.  PROGRESSÃO  DO  REGIME  FECHADO  PARA O
SEMIABERTO  CONCEDIDA PELO  JUÍZO  DA EXECUÇÃO.  EXAME  CRIMINOLÓGICO
QUE  APONTOU  MÉDIO  RISCO  DE  REINCIDÊNCIA  E  DE  PERICULOSIDADE.  NÃO
VINCULAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO AO LAUDO DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
APENADO  PRIMÁRIO  E  QUE  JÁ  CUMPRIU  2/5  DA PENA.  BOM  COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
MANTIDA.  1 - Busca o Ministério Público a reforma da decisão proferida pelo juízo da execução
penal, que concedeu ao agravado a progressão ao regime semiaberto. 2 - O exame criminológico não é
providência prévia obrigatória à decisão sobre a progressão de regime, referindo-se a LEP, no seu art.
112,  apenas  ao  período  necessário  de  cumprimento  da  pena  -  requisito  objetivo,  e  ao  bom
comportamento  carcerário.  3  -  Contudo,  tem-se  entendido  que  o  exame  criminológico  tornou-se
diligência  a  ser  determinada  a  prudente  critério  do  juiz,  desde  que  o  faça  mediante  decisão
fundamentada, conforme dispõem a Súmula Vinculante nº 26 do STF e a Súmula nº 439 do STJ. 4 - No
caso, foi  determinada pelo magistrado a realização de exame criminológico no apenado, no qual se
concluiu que o mesmo apresenta "médio risco" de reincidência e de periculosidade. 5 - Na hipótese, o
laudo do exame criminológico não foi inteiramente desfavorável ao apenado, tendo sido apontado o
médio risco com base apenas em suas passagens infracionais. 6 - Apesar da sua relevância, o resultado
do exame criminológico não vincula o magistrado. Inteligência do art. 182 do CPP. 7 - Os documentos
colacionados  aos  autos  demonstram que  o  agravado  preenche  os  requisitos  legais  impostos  para  a
obtenção do benefício, porquanto já cumpriu 2/5 da pena que lhe foi imposta pelo crime de tráfico de
drogas, sendo ainda detentor de bom comportamento carcerário. 8 - Recurso conhecido e desprovido.
Decisão  interlocutória  mantida.  (TJCE;  AG-ExPen  0006347-93.2016.8.06.0083;  Terceira  Câmara
Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 05/12/2017; Pág. 65)
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ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

LEI Nº 13.531 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2017.

 
Dá nova redação ao inciso III do parágrafo único do
art. 163 e ao § 6o do art. 180 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Esta Lei altera o inciso III do parágrafo único do art. 163 e o § 6o do art. 180 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, que tratam, respectivamente, do delito de dano e receptação referente a bens
públicos. 

Art. 2o  O inciso III do parágrafo único do art. 163 do Decreto-Lei n  o   2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 163.  .................................................................. 

Parágrafo único. ..........................................................

III  -  contra o patrimônio da União,  de Estado,  do Distrito Federal,  de Município ou de autarquia,  fundação
pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

.........................................................................” (NR) 

Art. 3o  O § 6o do art. 180 do Decreto-Lei n  o   2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com
a seguinte redação: 

“Art. 180.  ..................................................................

§ 6  o    Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia,
fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos,
aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.” (NR) 

Art. 4o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 7 de dezembro de 2017; 196o da Independência e 129o da República. 

MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.12.2017
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