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Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue  o  Informativo  CAOCRIM  04/2018,  com  notícias  locais  e  nacionais  que  reputamos  de  
relevância para a atuação criminal e conhecimento do Ministério Público.
Aos que desejarem apresentar sugestões de temas ou material para publicação, basta enviá-las para o  
e-mail institucional do CAOCRIM (caocrim@mpce.mp.br) ou via grupo do CAOCRIM no Telegram. 
Boa leitura! 

EQUIPE CAOCRIM.

NOTÍCIAS

Comentários à Lei 13.654/2018: furto e roubo envolvendo explosão de caixas 
eletrônicos  https://goo.gl/CT1hnk 

Princípio da insignificância nos crimes tributários, critério de 20 mil reais e 
precedente da 1a Turma em sentido contrário https://goo.gl/eqBDfJ 

1ª  Turma:  Roubo seguido  de  extorsão mediante  restrição  de  liberdade  são 
crimes autônomos https://goo.gl/SKwNky     

Negada concessão de prisão domiciliar a mãe acusada de crime violento

https://goo.gl/Z69ayt

Crime de lesão corporal na direção de veículo não permite absorção do delito de embriaguez ao 
volante https://goo.gl/bUKJtY

STJ edita quatro novas súmulas e cancela uma sobre planos de saúde https://goo.gl/wyNGPu

Informativo de Jurisprudência trata de aumento de pena por narcotráfico https://goo.gl/MtHM5H 
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DIRETO DO STF

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 2. 
Direito Penal e Processual Penal.  3.  Crime de tráfico de drogas, art.  33, caput,  da Lei nº 11.343/06. 
Condenação a 6 anos de reclusão em regime inicial fechado. 4. Possibilidade de constrição da liberdade 
antes do trânsito em julgado do processo. 5. Recurso especial com agravo julgado pelo STJ. 6. Ausência 
de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 7. Inexistência de teratologia, abuso 
de poder ou flagrante ilegalidade. Precedentes. 8. Embargos de declaração rejeitados. (STF; HC-AgR-
ED 140.974; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 09/04/2018)

PROCESSUAL PENAL. Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de 
menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. 1.o Supremo Tribunal Federal 
firmou  orientação  no  sentido  da  inadmissibilidade  de habeas  corpus contra  decisão  denegatória  de 
provimento cautelar (Súmula nº 691/stf). 2.a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é 
no sentido de que a segregação cautelar justifica-se para a garantia da aplicação da Lei penal quando o 
acusado empreende a fuga do distrito da culpa. No caso, o paciente fugiu da prisão, colocando em risco 
a instrução criminal e a aplicação da Lei penal. 3.ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso 
de  poder  que  justifique  a  concessão  da  ordem de  ofício.  Hipótese  em que  a  prisão  preventiva  foi 
decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo 
certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do poder judiciário. Ademais, o 
paciente  ostenta  péssimos  antecedentes  criminais.  4.habeas corpus não  conhecido,  revogada  a 
liminar. (STF; HC 139.644; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 10/04/2018)

PROCESSUAL PENAL. Habeas  corpus substitutivo  de  agravo  regimental.  Homicídio.  Associação 
criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 1.não cabe habeas corpus em substituição ao 
agravo  regimental.  Precedentes.  2.situação  concreta  em  que  não  ficou  comprovada  teratologia, 
ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Prisão preventiva 
decretada  com  base  em  aspectos  objetivos  da  causa,  notadamente  no  fato  de  que  o  paciente  foi 
identificado como um dos líderes da organização criminosa. 3.habeas corpus não conhecido. (STF; HC 
126.054; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 10/04/2018)
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JULGADOS DO

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES. 
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO.  ANÁLISE  FÁTICO-PROBATÓRIA. 
INADMISSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.  FLAGRANTE  CONVERTIDO  EM  PRISÃO 
PREVENTIVA.  REVOGAÇÃO  DA CUSTÓDIA.  IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.  QUANTIDADE,  NATUREZA DELETÉRIA E 
FORMA DE  ACONDICIONAMENTO  DAS  DROGAS  APREENDIDAS.  CIRCUNSTÂNCIAS 
DOS  DELITOS.  NECESSIDADE  DE  GARANTIR  A  ORDEM  PÚBLICA.  CONDIÇÕES 
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  MEDIDAS  CAUTELARES  ALTERNATIVAS. 
INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E 
PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o enfrentamento da 
alegação acerca da desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio, 
ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas 
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da 
sua  imposição  quando  evidenciado,  de  forma  fundamentada  e  com  base  em  dados  concretos,  o 
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida 
cautelar diversa, nos termos previstos no art.  319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente 
motivada,  tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos 
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade, 
natureza deletéria e forma de acondicionamento das drogas localizadas - 34 gramas de cocaína na forma 
de tabletes -, circunstâncias que, somadas ao fato de a apreensão dos entorpecentes ter ocorrido após 
denúncias anônimas de que na residência funcionava uma boca de fumo, demonstram risco ao meio 
social,  recomendando  a  sua  custódia  cautelar  especialmente  para  garantia  da  ordem  pública.  4.  É 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não 
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida 
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam 
insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o 
Decreto  prisional  preventivo  e  eventual  condenação,  tendo  em  vista  ser  inadmissível,  em  recurso 
ordinário  em habeas  corpus,  a  antecipação  da  quantidade  de  pena  que  eventualmente  poderá  ser 
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso 
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ordinário desprovido. (STJ; RHC 94.527; Proc. 2018/0023151-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel  
Ilan Paciornik; Julg. 15/03/2018; DJE 02/04/2018; Pág. 1672)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO NO 
CURSO DO PROCESSO, CRIME CONEXO A HOMICÍDIO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE 
A CORRÉUS.  RISCO  DE  COMPROMETER  A ELUCIDAÇÃO  DOS  FATOS  DA CAUSA, 
ANTECEDENTES  CRIMINAIS  E  SUPOSTA LIDERANÇA DE  FACÇÃO  CRIMINOSA DE 
GRANDES  PROPORÇÕES.  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  AS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS 
CONSIDERARAM  REVELADORAS  DE  FUMUS  BONI  JURIS  E  DE  PERICULUM 
LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE 
VERIFICA,  ANTE  O  ANDAMENTO  PROCESSUAL  APARENTEMENTE  REGULAR. 
PARECER  MINISTERIAL PELO  NÃO  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO. 1.  Infere-se  dos  autos  que  o  recorrente  foi  pronunciado  exclusivamente  pelo  crime  de 
coação no curso do processo (art. 344 do CP), e não pelo crime doloso contra a vida, conexo, pelo qual 
foram  pronunciados  os  corréus,  e  que  sua  prisão  preventiva  foi  decretada  com  fundamento  na 
necessidade da instrução criminal, em decorrência do risco que aparentemente representa à elucidação 
dos fatos, somado às suas condições pessoais desfavoráveis. 2. O fumus comissi delicti foi detectado a 
partir de diversas fontes investigativas, ao passo que o juízo relativo ao periculum libertatis decorreu não 
apenas da coação a testemunha, mas também da atividade criminosa pretérita e da circunstância de o 
paciente supostamente liderar facção criminosa de grandes proporções. 3. O constrangimento ilegal por 
excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, somente se configura caso a mora 
decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da 
acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, razão 
pela qual não pode essa tese ser acolhida, à luz, exclusivamente, do transcurso de determinado prazo. 4. 
Nestes  autos,  a  instância  de  origem registrou  com precisão  as  circunstâncias  do  caso concreto  que 
estariam a justificar o andamento do feito, com destaque para a pronúncia do recorrente - que torna 
superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo na instrução, a teor da 
Súmula nº 21 do STJ - e a interposição de recursos pelos três réus. 5. Recurso em habeas corpus não 
provido. (STJ; RHC 94.413; Proc. 2018/0020529-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da  
Fonseca; Julg. 20/03/2018; DJE 02/04/2018; Pág. 1671)

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA.  POSSE IRREGULAR  DE ARMA DE FOGO  DE USO  PERMITIDO.  POSSE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE DE ARMA DE 
FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO 
PRISIONAL.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA  NA 
GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.  PARTICIPAÇÃO EM  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já 
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que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a 
ordem pública,  a  instrução criminal  ou a  aplicação da Lei  Penal, ex  vi do artigo  312 do Código de 
Processo Penal.  II  -  No caso,  o Decreto prisional  encontra-se devidamente fundamentado em dados 
concretos extraídos dos autos, que demonstram de maneira inconteste a necessidade da imposição da 
medida extrema para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do agente, 
tendo em vista os indícios de que o recorrente integraria associação criminosa armada, composta por 10 
integrantes,  com vistas  a  execução do crime  de  extorsão  mediante  sequestro,  em desfavor  de  uma 
gerente bancária, desempenhando o papel de repassar aos demais agentes informações detalhadas da 
vítima, tendo sido apreendidas, ainda, 4 (quatro) armas de fogo, veículos, diversas munições, aparelhos 
celulares, croqui do local do suposto sequestro, documentos pessoais, duas tocas ninja, roupas e uma 
luva preta, na residência em que se encontravam os acusados. III - Sobre o tema, já se pronunciou o col. 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 
integrantes  de  organização  criminosa,  enquadra-se  no  conceito  de  garantia  da  ordem  pública, 
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, 
Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). lV - Condições pessoais favoráveis, tais 
como primariedade,  ocupação lícita  e residência fixa,  não têm o condão de,  por si  sós,  garantir  ao 
recorrente  a  revogação  da  prisão  preventiva  se  há  nos  autos  elementos  hábeis  a  recomendar  a 
manutenção  de  sua  custódia  cautelar.  Pela  mesma razão,  não  há  que  se  falar  em possibilidade  de 
aplicação  de  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  o  que  ocorre  na  hipótese.  Recurso  ordinário 
desprovido. (STJ; RHC 90.301; Proc. 2017/0261796-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer;  
Julg. 17/04/2018; DJE 23/04/2018; Pág. 1682)

JULGADOS DO TJCE 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA. 
RECEPTAÇÃO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  FALTA  DE  PROVA  DA  MATERIALIDADE.  IMPROCEDÊNCIA. 
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
JUDICIALMENTE  AUTORIZADA.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  E 
INSUFICIÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  NO  DECRETO  CAUTELAR.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  DECISÃO  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA.  NECESSIDADE  DA 
CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA,  APLICAÇÃO  DA LEI  PENAL E 
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CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  ORDEM  CONHECIDA  E  DENEGADA. 1.  Buscam  os 
Impetrantes com o presente writ, a concessão da ordem de Habeas corpus, a fim de que seja revogada a 
prisão preventiva do Paciente, por ausência dos pressupostos legais e insuficiência de fundamentação 
idônea no Decreto cautelar. 2. Nos crimes praticados por organizações criminosas, as interceptações 
telefônicas autorizadas judicialmente assumem relevante importância e modo idôneo de prova, em razão 
da  dificuldade  de  promover  as  investigações  por  outro  meio,  diante  da  complexidade  e  do modus 
operandi do delito em espécie. Precedentes do STJ. 3. Considerando que o Decreto da prisão preventiva 
do paciente,  está lastreado em elementos  concretos,  extraídos das circunstâncias  colhidas nos autos, 
justificando-se, satisfatoriamente, sobre a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não se 
vislumbra qualquer  ilegalidade que venha a macular  referido ato,  inviabilizando, por conseguinte,  a 
pretendida revogação. 4. Eventuais condições favoráveis do agente não impedem a prisão preventiva. 
Precedentes  deste  TJ-CE.  5.  Estando  devidamente  preenchidos  os  requisitos  para  a  decretação  da 
custódia preventiva e considerando o risco de reiteração delitiva, posto que o Paciente responde a outra 
ação penal, resta inviabilizada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem conhecida 
e  denegada. (TJCE;  HC  0630409-72.2017.8.06.0000;  Terceira  Camara  Criminal;  Rel.  Des.  José  
Tarcílio Souza da Silva; DJCE 03/04/2018; Pág. 82)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. O APELANTE ISRAEL PAULO 
TAVARES BATISTA POSTULA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O 
CRIME  DE  FURTO  TENTADO,  BEM  COMO  A  NÃO  INCIDÊNCIA  DA  MAJORANTE 
REFERENTE AO USO DE ARMA (ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. 
CONSTATAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DAS 
SÚMULAS NºS 11/TJCE E 582/STJ. JÁ O RECORRENTE EDNARDO BANDEIRA RAMOS 
PUGNA  APENAS  PELA  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  DE  ROUBO  PARA 
MODALIDADE  TENTADA,  FACE  A RECUPERAÇÃO  DO  OBJETO  VIA PERSEGUIÇÃO 
POLICIAL. INADMISSIBILIDADE, EM RAZÃO DOS POSICIONAMENTO SEDIMENTADOS 
NAS SÚMULAS ACIMA MENCIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. 
É impossível o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de 
furto tentado (art.  155 c/c art.  14,  inc.  II,  ambos do CP),  quando restar  caracterizada a  situação de 
violência e/ou grave ameaça, utilizando-se o agente de arma para perpetrar a conduta delituosa. 2. Por 
sua vez, em sendo reconhecido que houve a utilização de arma, torna-se impraticável o expurgo da 
majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP. 3. O fato de ambos os recorrentes terem sido presos  
em flagrante  pelos  policiais,  logo  após  o  cometimento  do  delito,  e  o  objeto  do  crime  recuperado, 
atualmente, em nada tem influência quanto a consumação do crime de roubo, haja vista o entendimento 
da Súmula nº 11, deste e. Tribunal de Justiça e, recentemente, da Súmula nº 582, do Superior Tribunal de 
Justiça, que permitem a prescindibilidade da posse mansa e pacífica como um requisito crucial a ser 
observado.  4.  Recursos  conhecidos  e  DESPROVIDOS. (TJCE;  APL  0054280-61.2009.8.06.0001;  
Terceira Camara Criminal; Rel. Des. Antônio Padua Silva; DJCE 23/04/2018; Pág. 110)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 217-A C/C OS ARTS. 226, II, E 14, 
II,  TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1.  CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA 
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CONDENATÓRIA NA PARTE EM QUE SE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR 
EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE LASTREADA NOS 
REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A 
INSTRUÇÃO CRIMINAL.  ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1.  Transcorrida  a  instrução 
processual com o paciente preso, foi ele condenado à pena total de 10 (dez) anos de reclusão em regime 
inicial fechado, mediante progressão, pela prática dos delitos previstos no artigo 217-a c/c arts. 226, II, e 
14, II, todos do CPB. Pugna-se pela soltura daquele, sob as alegações de carência de fundamentação da 
sentença condenatória, na parte em que se lhe denegou o direito de recorrer em liberdade. 2. A decisão 
combatida encontra-se adequadamente fundamentada, haja vista que a magistrada convenceu-se, com 
base em elementos concretos, da autoria e da materialidade do crime, assim como da permanência dos 
motivos ensejadores  da custódia cautelar,  que apontam a necessidade da medida para a  garantia  da 
ordem pública e aplicação da Lei Penal, notadamente diante da periculosidade evidenciada através das 
circunstâncias do crime - pois o paciente, valendo-se da condição de líder espiritual, utilizando-se do 
mesmo modus operandi (usando para tanto chás e medicamentos, levando as vítimas a situação de topor 
e sono profundo), para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 3. Aliás, em se tratando de 
paciente preso cautelarmente e que permaneceu nessa condição durante toda a instrução por persistirem 
os requisitos ensejadores da prisão preventiva, não há que se falar em direito de interpor recurso de 
apelação em liberdade, já que um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na 
prisão,  consoante  dispõe  o art.  393,  inciso  I,  do  código  de  processo  penal.  Precedentes.  4.  Nessa 
perspectiva, é pacífico o entendimento na corte suprema de que "não há lógica em deferir ao condenado 
o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes 
os motivos para a preventiva "(HC 396.974/BA, Rel. Ministro Jorge mussi, quinta turma, julgado em 
22/8/2017, dje 30/8/2017)." 5. Ordem conhecida e denegada. (TJCE; HC 0620866-11.2018.8.06.0000; 
Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Francisca Adelineide Viana; DJCE 25/04/2018; Pág. 73) 
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