
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 17 de julho de 2019 – Nº 06

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 06/2019, 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

• STJ aprova súmula sobre antecedentes criminais:     https://bit.ly/2LWTAS3  

• Barroso determina que transgêneros cumpram penas em prisões femininas :   
https://bit.ly/2JJpTBc

• Bolsonaro revoga decretos de armas, mas edita outros três sobre o tema:   https://bit.ly/2JLMtJb  

• AGU pede que STF suspenda julgamento sobre decretos de armas de Bolsonaro:   
https://bit.ly/2JFglqM

• Moradores pagarão R$ 15 mil a síndica ofendida por ser homossexual:   https://bit.ly/2J5jjoi  

• Denúncia falsa com finalidade eleitoral agora é crime:   https://bit.ly/2GfiacX  

• Adulterar medidor de energia é crime de estelionato, afirma 5ª Turma do STJ:   
https://bit.ly/2XXwOvK

• Supremo aprova equiparação de homofobia a crime de racismo:   https://bit.ly/2WJvpwL  

• Toffoli pauta para novembro julgamento do STF sobre porte de drogas:   https://bit.ly/2XUh7W3  

• Direito Penal no Brasil e na Itália: uma comparação necessária?:   https://bit.ly/2XLWobM  
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DIRETO DO STF 

DANO  –  PEQUENO  VALOR  –  INSIGNIFICÂNCIA. A
previsão de atenuante – artigo 65, inciso iii, alínea “b”,
do  código  penal –  exclui  a  teoria  da  insignificân-
cia. (STF;  HC 156.598;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio;  DJE
18/06/2019) 

PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. USO DE ALGEMAS NA AU-
DIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fundamentação do magistrado que utiliza como base da-
dos concretos do ato de audiência de custódia, como a desproporcionalidade entre o alto número de
réus e o quantitativo de agentes de segurança pública presentes no ato, justificando a utilização de al-
gemas para a garantia de segurança dos presentes e fundado receio de fuga, não é inidônea e, por-
tanto, não afronta o enunciado de Súmula Vinculante nº 11. 2. A discussão acerca do uso de uniforme
prisional durante julgamento em Plenário do Júri não possui estrita aderência com o conteúdo da Sú-
mula Vinculante 11, sendo incabível, portanto, a reclamação para esse efeito. 3. Agravo regimental a
que se dá provimento para julgar improcedente a reclamação. (STF; Rcl-AgR 31.410; Red. Desig. Min.
Roberto Barroso; DJE 24/06/2019) 

HABEAS  CORPUS.  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  LEGALIDADE.  PRISÃO  PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. 1.  Sobejam fundamentos  a  respaldar  a legalidade do decreto  prisional  preventivo,
apoiado em elementos concretos para resguardo da ordem pública e eventual aplicação da lei pe-
nal (CPP, art. 312). 2. A acusação, formulada em três processos distintos, envolve o elaborado modus
operandi de uma quadrilha organizada com atuação no tráfico internacional de entorpecentes, tendo
sido realizada a apreensão. tema tratado em outro processo. de 4,5 toneladas de drogas, dentre elas,
2 de cocaína; e na lavagem de capitais. 3. O juiz, tanto no caso da apreensão, quanto na lavagem de
capitais, bem fundamentou a necessidade da segregação cautelar de quem é apontado como um dos
líderes de relevante organização criminosa, e que evadiu-se na Bolívia, quando teve oportunidade. 4. A
jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que “a custódia cautelar visando a ga-
rantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do
agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Pri-
meira Turma, DJe de 4/6/2014). 5. Habeas corpus indeferido. (STF; HC 154.438; Red. Desig. Min. Ale-
xandre de Moraes; DJE 01/07/2019) 
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           JULGADOS DO

 PROCESSO  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  EVASÃO  DE  DIVISAS  (ART.  22,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86).  TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DE
PROVAS  OBTIDAS  EM  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS  DE  INVESTIGAÇÃO  DIVERSA.
OPERAÇÃO  MERCADOR.  ENCONTRO  FORTUITO  DE  PROVAS  (SERENDIPIDADE).
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme
no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo
essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se
válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração
penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro
delito  regularmente  autorizadas,  ainda  que  inexista  conexão  ou  continência  com  o  crime
supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória,
desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. 2. No caso,
conforme se extrai da exordial acusatória, o crime de evasão de divisas foi descoberto fortuitamente
por meio de interceptação telefônica, decorrente de investigação diversa, no contexto da Operação
Mercador, em que se apuravam crimes de contrabando e descaminho de produtos em tese praticados
pelos mesmos acusados. 3. Em homenagem à perfeita aplicação da serendipidade, entende-se que as
provas são lícitas, sobretudo porque originadas de interceptação telefônica em desfavor da mesma ré.
4. Nos termos do entendimento consolidado do STJ, o trancamento da ação penal por meio do habeas
corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação
da atipicidade da conduta,  da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre no caso. 5. Recurso
não provido. (STJ; RHC 94.803; Proc. 2018/0028587-6; RS; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas;
Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019) 

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DESEMBARGADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA FORO 

POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. STJ. ART. 105, I, "A", DA CF/88. CRIMES 

CONTRA A HONRA. INJÚRIA. CAUSA DE AUMENTO. MEIO QUE FACILITE A 

DIVULGAÇÃO. ARTS. 140 E 141, III, DO CP. INTERNET. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL 

DA INSERÇÃO DA OFENSA EM REDE SOCIAL. OFENSAS AUTÔNOMAS. DIVERSOS AUTORES. 

DIREITO DE QUEIXA. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. 

CONHECIMENTO DA AUTORIA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. ELEMENTO 

ESPECIAL DO INJUSTO. ESPECIAL FIM DE AGIR. ATIPICIDADE MANIFESTA. NÃO 

COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

propósito da presente fase procedimental é determinar se a queixa-crime na qual é imputada a 
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Desembargadora do TJ/RJ a suposta prática do crime de injúria (art. 140 do CP) com causa de 

aumento do meio que facilite sua divulgação (art. 141, III, do CP) pode ser recebida ou se é possível o 

julgamento imediato de improcedência da acusação. 2. De acordo com a interpretação mais recente 

desta Corte sobre sua competência penal originária, a supervisão do inquérito e o processamento e 

julgamento da ação penal devem permanecer no STJ na hipótese em que o crime imputado a 

Desembargador for de competência material da Justiça Estadual e abrangido pela competência 

territorial do Tribunal de Justiça ao qual vinculado e no qual exerce suas funções. Precedente. 3. A 

determinação da competência territorial para a apuração de crimes contra a honra praticados na 

internet relaciona-se ao local no qual as redes sociais são alimentadas, no qual ocorre a divulgação do 

conteúdo supostamente ofensivo. Precedentes. 4. Ao rito especial da Lei nº 8.038/90 aplicam-se, 

subsidiariamente, as regras do procedimento ordinário (art. 394, § 5º, CPP), razão pela qual eventual 

rejeição da denúncia é balizada pelo art. 395 do CPP, ao passo que a improcedência da acusação 

(absolvição sumária) é pautada pelo disposto no art. 397 do CPP. 5. Quando várias pessoas denigrem 

a imagem de alguém, via internet, cada uma se utilizando de um comentário, não há coautoria ou 

participação, mas vários delitos autônomos, unidos no máximo por conexão probatória. Precedente. 6. 

A falta de inclusão de autor de comentário autônomo na queixa-crime não configura, pois, renúncia 

tácita ao direito de queixa. 7. Nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP, o termo inicial do prazo 

decadencial para oferecimento da queixa-crime apenas se inicia no dia em que a vítima vem a saber 

quem é o autor do crime, sendo ônus do ofensor, especialmente nos crimes cometidos por meio da 

internet, comprovar o decaimento do direito. Precedente. 8. A absolvição sumária é hipótese de 

julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e 

manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta 

pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem. 9. Na presente hipótese, a 

conduta atribuída à querelada é aparentemente típica, pois houve demonstração, no campo hipotético 

e indiciário, da intenção deliberada de injuriar, denegrir, macular ou de atingir a honra do querelante, 

devendo ser apreciada a efetiva existência do especial fim de agir exigido pelo art. 140 do CP no curso

da instrução criminal. 10. Queixa-crime recebida. (STJ; APen 895; Proc. 2018/0065246-0; DF; Corte 

Especial; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 15/05/2019; DJE 07/06/2019) 

PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. GOVERNADOR. MANDATOS 

SUCESSIVOS. PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REDUÇÃO 

TELEOLÓGICA. ART. 105, I, "A", DA CF/88. FINALIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. 1. O 

propósito da presente questão de ordem é averiguar se o STJ se mantém competente para examinar o

recebimento da presente denúncia, na qual narradas condutas que, apesar de relacionadas às funções

institucionais de cargo público que garantiria foro por prerrogativa de função nesta Corte, teriam sido 

supostamente praticadas durante mandato anterior e já findo do denunciado e apesar de atualmente 

ocupar, por força de nova eleição, o referido cargo. 2. O princípio do juiz natural tem como regra geral 

a competência jurisdicional da justiça comum de primeiro grau de jurisdição, ressalvadas as exceções 

expressas da Carta Magna. 3. O foro por prerrogativa de função deve se harmonizar com os princípios 

constitucionais estruturantes da República e da igualdade, a fim de garantir a efetividade do sistema 
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penal e evitar a impunidade e a configuração de forma de odioso privilégio. 4. A conformidade com os 

princípios da isonomia e da República é obtida mediante a pesquisa da finalidade objetivada pela 

norma excepcional da prerrogativa de foro, por meio "redução teleológica". 5. A interpretação que 

melhor contempla a preservação do princípio republicano e isonômico é a de que o foro por 

prerrogativa de função deve observar os critérios de concomitância temporal e da pertinência temática 

entre a prática do fato e o exercício do cargo, pois sua finalidade é a proteção de seu legítimo 

exercício, no interesse da sociedade. 6. Como manifestação do regime democrático e da forma 

republicana, os dois Poderes estatais que exercem funções políticas, o Executivo e o Legislativo, são 

submetidos a eleições periódicas, razão pela qual os mandatos só podem ser temporários. 7. Como o 

foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em 

apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado mandato acarreta, por si só, a 

cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato praticado nesse intervalo. 8. Na 

presente hipótese, a omissão supostamente criminosa imputada ao investigado ocorreu no penúltimo 

de seu segundo mandato à frente do Poder Executivo Estadual, de modo que a manutenção do foro 

após um hiato de posse de cargo no Legislativo Federal e mais um mandato no Executivo Estadual 

configuraria um privilégio pessoal, não albergado pela garantia constitucional. 9. Questão de ordem 

resolvida para reconhecer a incompetência do STJ para examinar o recebimento da denúncia e 

determinar seu encaminhamento ao primeiro grau de jurisdição. (STJ; QO-APen 874; Proc. 

2017/0200337-1; DF; Corte Especial; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 15/05/2019; DJE 03/06/2019) 

JULGADOS DO TJCE

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO

QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE

PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO

PELO PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A

IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

INFORMAÇÕES DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO CORROBORAM O 

PEDIDO. PLEITO DE DESAFORAMENTO INDEFERIDO. 1 - O desaforamento de julgamento para 

outra Comarca é medida de exceção à regra geral da competência em razão do lugar, justificando-se 

somente quando presente uma das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal. 2 - 

No caso, a autoridade Impetrada asseverou que, apesar de se constatar alguma animosidade política 

subjacente aos fatos, não se vislumbram elementos que assegurem a impossibilidade de realização da

sessão de julgamento naquela Comarca. 3 - Na hipótese, as informações prestadas pelo magistrado 

de primeiro grau revelam a inexistência de indícios de que o corpo de jurados de Milagres seria 

imparcial no julgamento do pronunciado. 4 - Revela-se dentro da normalidade que haja comoção por 

parte da população em determinados crimes, bem como que haja certa repercussão na imprensa ou 

nas redes sociais, fatos que não constituem motivos suficientes para que se considere que o corpo de 
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jurados será parcial. 5 - Pedido de desaforamento indeferido. (TJCE; Desaf 0623250-

10.2019.8.06.0000; Seção Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 06/06/2019; Pág. 

92) 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Homicídio duplamente qualificado. Apelação criminal. Tribunal do 

júri. Defensoria pública. Ausência de intimação pessoal. Cerceamento de defesa. Nulidade. 

Ocorrência. Recurso conhecido e provido. A ausência de intimação pessoal da defensoria pública 

acerca do despacho que tornou sem efeito despacho anterior, que proporcionava às partes 

oportunidade de requerer novamente diligências para os fins do art. 422 do CPP, eiva de nulidade o 

processo, por cerceamento de defesa. É que, ao requerer diligências após expressa oportunidade 

concedida pelo magistrado, a defesa construiu suas teses e sua estratégia técnica acreditando que as 

diligências seriam cumpridas, e somente por ocasião da sessão plenária do tribunal do júri quando já 

não havia mais tempo hábil para ajustar sua estratégia é que foi a defesa surpreendida pela 

informação de que o despacho houvera sido tornado sem efeito. O prejuízo é claro, vez que na mesma

sessão o réu restou condenado. Não há falar em preclusão, vez que a defesa suscitou a nulidade na 

primeira oportunidade, fazendo consignar-se em ata de julgamento. Recurso conhecido e provido, para

declarar nulos todos os atos processuais a partir do despacho que tornou sem efeito o despacho que 

concedia oportunidade de requerimento de diligências, do qual não foi intimada a defensoria 

pública. (TJCE; APL 0977115-33.2000.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco 

Martonio Pontes de Vasconcelos; DJCE 04/06/2019; Pág. 151) 

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO 

MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE 

DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. 

CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA 

NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ARTENUANTES. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR INFERIOR AO 

MÍNIMO. SÚMULA Nº 231, DO STJ. CONSTATAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. 

UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO DELITO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 16.654/2018. 

EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. 

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA SANÇÃO PECUNIÁRIA 

IMPOSTA. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, 

sobretudo quando reforçada pelas demais provas constantes nos autos, em conformidade com os 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 5ª Turma - AGRG no AREsp 1142136/ES - Rel. 

Ministro Jorge MUSSI - J. 21/06/2018 - P. 28/06/2018). 2. In casu, a autoria e a materialidade delitiva 

foram devidamente comprovadas, apontando a perpetração do delito constante no artigo 157, caput, e 

§ 2º, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à dada pela Lei nº 13.654/2018, em consonância 
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com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pelas demais provas 

produzidas em Juízo, ressaltando-se o reconhecimento do acusado pela vítima. 3. Na situação 

analisada, após o roubo do celular da vítima, o apelante empreendeu fuga na posse da Res furtiva, 

situação que se amolda aos exatos termos da Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça, ou seja,

foi configurada a inversão da posse, em conformidade com a teoria da "amotio". Não prospera, assim, 

o pedido de absolvição do réu, nem o pleito de desclassificação para o delito de furto, diante da 

suposta ausência de grave ameaça da conduta delituosa, pois as provas produzidas em observância 

às garantias constitucionais apontaram a prática de roubo consumado. 4. Segundo o entendimento 

manifestado por esta Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais

prestados em Juízo constituem meio de prova idôneo, principalmente quando não foi evidenciada 

qualquer dúvida acerca da idoneidade dos agentes, como ocorreu no caso em análise (STJ - 5ª Turma 

- AGRG no AREsp 1250627/SC - Rel. Ministro Jorge MUSSI - J. 03/05/2018 - P. 11/05/2018). 5. Não 

desclassificado o crime imputado para o delito de furto, não há que se falar em aplicação do princípio 

da insignificância, eis que o crime foi cometido mediante grave ameaça e, como é cediço, "é inviável 

reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave 

ameaça, incluindo o roubo" (STF - RHC 106360, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 

julgado em 18/09/2012, publicado em 04/10/2012). Do mesmo modo, em virtude da caracterização do 

crime de roubo consumado, restou prejudicada a análise acerca da figura típica do furto privilegiado. 6.

Quanto à dosimetria da pena realizada pelo magistrado primevo, verifica-se que a pena-base, na 

primeira fase do cálculo da pena, foi mantida no mínimo previsto em Lei. Na segunda fase, 

corretamento, não foram reconhecidas quaisquer circunstâncias agravantes, nem atenuantes da pena, 

sendo mantida a pena intermediária no mesmo patamar, em observância à Súmula nº 231, do Superior

Tribunal de Justiça. Desse modo, como as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo 

legal, está prejudicada a análise dos pedidos de aplicação da atenuante da confissão espontânea e da 

atenuante inominada do artigo 66, do Código Penal. 7. Tendo em vista a utilização de arma branca no 

caso sob comento e considerando a nova redação do artigo 157, do Código Penal, dada pela Lei nº 

13.654, de 23/04/2018, que revogou a previsão contida no artigo 157, § 1º, inciso I, do mesmo 

diploma, deve ser excluída, de ofício, a majorante aplicada pelo Juízo a quo na terceira fase da 

dosimetria da pena, qual seja, aquela decorrente da utilização de arma, eis que, no decorrer do 

julgamento do feito, sobreveio a referida abolitio criminis parcial. 8. Redimensionada a pena privativa 

de liberdade, altera-se a pena de multa para patamar correlativo. 9. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJCE; APL 0787071-66.2014.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco 

Carneiro Lima; DJCE 04/06/2019; Pág. 119) 
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