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APRESENTAÇÃO DO BOLETIM CRIMINAL N° 02 
 

 
O Centro de Apoio Operacional Criminal do Estado do Maranhão – CAOPCrim 

tem por objetivo fornecer subsídios a atuação das Promotorias de Justiça Criminal 

do Estado do Maranhão, respeitadas as necessidades de cada uma, em 

conformidade com a Lei Complementar 13/1991. 

Nesse intuito, expede, bimestralmente, um Boletim Criminal, com escopo de 

comentar e analisar, brevemente, inovações legislativas e/ou jurisprudenciais que 

impactam a atuação na área criminal e refletem na atuação dos membros do 

Parquet Estadual. 

Assim, o Boletim Criminal n° 02 versará sobre jurisprudências que refletem na 

atuação dos membros do Parquet Estadual, que funcionam no Tribunal do Júri, e 

tem o escopo de auxiliá-los no desempenho de suas tarefas e produção de 

peças processuais. 
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1) DECISÕES DO STF SOBRE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA 

DO JÚRI – BREVES COMENTÁRIOS 
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO 
HOMICÍDIO, AMBOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL 
DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA 
PENA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a competência do 
Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art.5º, inciso 
XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, 
c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo 
júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência 
ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, 
independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro 
recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente 
firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, 
já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar 
os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi 
assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade 
ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses 
incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o 
julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação 
da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão 
de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a 
recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência 
ou não-culpabilidade”. (HC 118.770/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, 
red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, j.07/03/2017). 

 
 

HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM IMPETRADA 
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. JUÍZO DE 
CULPABILIDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO DETERMINADOS DE 
MANEIRA SOBERANA PELO TRIBUNAL DO JÚRI 
CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE. SOBERANIA DOS 
VEREDICTOS.    INEXISTÊNCIA    DE    VIOLAÇÃO    DO    PRINCÍPIO  DA 
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Inexistência de hipóteses específicas de 
teratologia ou casos excepcionais que permitam, excepcionalmente, o exame 
de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente 
(HC 138.414/RJ, Primeira Turma. Rel. Min. ROSA WEBER j. 20/4/2017, HC 
137.078/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra ROSA WEBER j. 14/3/2017). 2. 
Respeito à soberania dos veredictos. Presença dos requisitos para 
manutenção   da   custódia.   Conduta   social,   personalidade   do   réu, 
 gravidade, “modus operandi”, circunstâncias dos delitos e 
perversidade na execução, salientadas na fundamentação da sentença 
que manteve a prisão por crime hediondo. 3. Inexistência de excesso de 
prazo atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. (HC 139.612/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j.25/04/2017). 

 
 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA 
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. 
RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
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1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo 
Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do 
Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 
121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 
138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 
116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN 
LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 
118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. 
GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 
114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS 
TOFFOLI). 
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante 
constrangimento ilegal. 3. Respeito à soberania dos veredictos. A custódia 
lastreada em decisão do Tribunal do Júri, ainda que pendente recurso 
especial, não viola o princípio constitucional da inocência. 4. A fixação, em 
habeas corpus anterior, da possibilidade de recorrer em liberdade, como em 
toda questão de execução provisória da pena, trata-se de uma cláusula rebus 
sic stantibus. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 133.528/PA, 1ª Turma, Rel. 
Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, j.06/06/2017). 

 
 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO 
REGIMENTAL. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE 
QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não se admite a impetração de habeas 
corpus em substituição ao agravo regimental. 2. A orientação firmada pelo 
Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, 
ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução 
provisória da pena não compromete o princípio da presunção de 
inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição 
impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 3. 
Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar. (HC 140449/RJ, rel. orig. 
Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, j. 6.11.2018) 

 

 
As jurisprudências acima colacionadas demonstram o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal quanto ao Estado de Inocência, admitindo ser 

constitucional a execução provisória da pena privativa de liberdade. 

Esse posicionamento demonstra a busca do judiciário em garantir uma 

maior efetividade das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, através da 

execução provisória da pena, como decorrência do princípio basilar de soberania 

dos vereditos (art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF/88). 

Quando falamos em soberania das decisões proferidas pelo Tribunal 

do Júri, nos referimos às limitações legais impostas ao poder de revisar essas 

decisões, o que se dá sem qualquer prejuízo a defesa do réu, uma vez que em 

Plenário subsiste a garantia da plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII da CF/88) – 

assegurada, inclusive, pelo Ministério Público –, mais abrangente que a ampla
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defesa garantida aos acusados em geral. 

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci: 

Assim, no processo criminal, perante o juiz togado, tem o acusado 
assegurada a ampla defesa, isto é, vasta possibilidade de se 
defender, propondo provas, questionando dados, contestando 
alegações, enfim, oferecendo os dados técnicos suficientes para 
que o magistrado possa considerar equilibrada a demanda, 
estando de um lado o órgão acusador e de outro uma defesa 
eficiente. Por outro lado, no Tribunal do Júri, onde as decisões são 
tomadas pela íntima convicção dos jurados, pessoas leigas, sem 
qualquer fundamentação, onde prevalece a oralidade dos atos e 
a concentração da produção de provas, bem como a identidade 
física do juiz, torna-se indispensável que a defesa atue de modo 
completo e perfeito – logicamente dentro das limitações impostas 

pela natureza humana. 1 

 

Destarte, trata-se de decisão colegiada, proferida por sete cidadãos 

exercendo o direto da soberania popular no Poder Judiciário, pois ao júri, 

compreendido como a instituição popular, ou mesmo magistratura popular, atribui- 

se o encargo de afirmar ou negar a existência do fato criminoso imputado a uma 

pessoa, devendo ser mantido como instituição democrática, que, absolutamente, 

encontra em seu bojo aspecto de cunho político, pelo menos na atualidade2. 

Assim, têm-se como regra a manutenção da decisão proferida pelo 

Plenário, que, ao contrário das sentenças condenatórias expedidas em 1ª 

instância por Juiz singular, só podem ser modificadas nas restritas hipóteses 

previstas no art. 593, III do CPP. 

Some-se a isso as propostas legislativas do Projeto de Lei Anticrime do 

atual Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que versam sobre o tema, como forma de 

auferir concretude ao entendimento jurisprudencial ora analisado. 

Ainda, a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri além de 

não violar o estado de inocência, encontra amparo nos princípios constitucionais 

da duração razoável do processo, distribuindo de forma razoável o ônus da 

 

 

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Ed. RT, 10ª ed., 2016, 

p. 780-781. 

2 MOSSIN, Heráclito Antônio. Júri: crimes e processo. Ed. Forense, 3ª ed., 2009, pág. 189.
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demora do processo entre o réu e a vítima/sociedade. 

Igualmente, é notório que os recursos impetrados contra a decisão, em 

sua maioria, possuem caráter protelatório e baixo índice de êxito, com poucos 

casos de modificação por via recursal, conforme pesquisa realizada pela 

Coordenadoria de Gestão da Informação do STJ, onde apenas 0,62% dos 

recursos criminais impetrados levam à absolvição do réu3. 

Por tal, louvável o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, 

aumentando a objetividade da imposição penal e combate à impunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

3 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Coordenadoria deGestão da Informação: pedidos 

da defesaconcedidos em recursos criminais no STJ. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/2/art20180202-06.pdf>. Acesso em abril de 2019.   
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2) DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVAS A 

TRIBUNAL DO JÚRI COMENTADAS PELO CAOP-CRIM 
 

 
 

 

2.1 JÚRI – NULIDADE – RÉPLICA INEXISTENTE 
 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. 1) COMPETÊNCIA INTERNA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. 2) 
VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. 
EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. 
3) VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CPP. INOCORRÊNCIA. MERA 
SOLICITAÇÃO FEITA PELA ACUSAÇÃO AOS JURADOS PARA QUE 
LESSEM INDIVIDUALMENTE EM SILÊNCIO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 
3.1) DESQUALIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO. 4) OFENSA AOS ARTIGOS 460, 476, § 4º, E 
473, §3º, TODOS DO CPP. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA DE 
ACUSAÇÃO APÓS DEPOIMENTO. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. 5) VIOLAÇÃO AO ART. 477 DO CPP. 
DECOTE DE TEMPO DA DEFESA NO DEBATE. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DO 
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA 7 DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZO. 5.2) DIREITO DE RÉPLICA INDEFERIDO. INOCORRÊNCIA DE 
RÉPLICA. 5.3) INOBSERVÂNCIA DE PLENITUDE DE DEFESA. 
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA  CONSTITUCIONAL. NÃO 
CABIMENTO. 6) AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Conforme art. 71, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 
– RISTJ, a competência interna por prevenção, quando não reconhecida de 
ofício, deve ser arguida até o início do julgamento, sob pena de preclusão. 2. 
Conforme precedentes, mesmo antes da Lei n. 11.689/08, o excesso de 
linguagem da sentença de pronúncia era vício causador de nulidade 
relativa que deveria ser arguida imediatamente por recurso em sentido 
estrito, sob pena de preclusão. 3. A parte que pede aos jurados para 
fazerem leitura individual e silenciosa da sentença de pronúncia não 
incorre em desobediência ao artigo 478, I, do CPP. 3.1. O 
prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal 
de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando 
aspectos presentes na tese que embasa o pleito apresentado no recurso 
especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser 
conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento. 
4. A quebra da incomunicabilidade de testemunha é vício que justifica o 
reconhecimento de nulidade quando acompanhado de prejuízo. No caso 
em tela, embora a testemunha de acusação após seu depoimento tenha 
acompanhado o depoimento de testemunha de defesa, não se constatou 
qualquer influência ou necessidade de acareação ou reinquirição. 5. A 
violação ao art. 477 do CPP foi afastada pelo Tribunal de origem, porquanto a 
defesa teve a palavra por uma hora e meia nos debates. Para se entender de 
forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência 
vedada em análise de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. Ainda que 
assim não fosse, faltou a defesa demonstração de prejuízo no decote de 4 
minutos, pois, faltando 3 minutos, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri 
comunicou a defesa que o tempo estava acabando, vindo a defesa concluir  a
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explanação. 5.1. A dispensa ao direito de réplica pela acusação que 
justifica sucintamente dizendo-se confiante não configura o uso do 
direito de réplica, porque prazo para réplica não lhe é aberto, nada é 
acrescentado de relevante, argumentos de defesa não são rechaçados e 
nem se pode presumir que tenha sido suficiente para imbuir sentimento 
de condenação nos jurados. 5.2. Descabido o enfrentamento de violação a 
dispositivo constitucional pelo STJ, ainda que para fins de prequestionamento, 
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal – STF. 

6. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 971119/SP, Rel. Min. Joel 
Ilan Paciornik, 5ª T., j.02/08/2018). 

 

Rege o art. 478, I do Código de Processo Penal, a proibição da 

menção a decisão de pronúncia, quando usada como argumento de autoridade, sob 

pena de nulidade. Contudo, nos moldes da jurisprudência supradescrita, a parte 

que pede aos jurados para fazerem leitura individual e silenciosa dessa 

sentença, não incorre em desobediência ao disposto na norma legal. 

Acertado o entendimento do douto Tribunal, haja vista que essa 

proibição atinge um direito da parte em argumentar livremente, com base nas 

provas presentes nos autos, do qual faz parte a decisão de pronúncia. E “cerceia 

o direito de qualquer das partes de explorar as provas lícitas constantes dos autos. 

Somente as ilícitas é que estão vedadas pela Constituição Federal (art. 5.º, LVI). 

Por isso, a contrário senso, são admissíveis no processo todas as provas obtidas 

por meios lícitos”4. 

Ademais, no Tribunal do Júri são dominantes os princípios 

constitucionais da plenitude de defesa, assegurada ao réu que não se verá 

prejudicado, assim como a soberania dos vereditos proferidos em plenário, por 

meio do qual os jurados têm direito a tomar conhecimento de todo conteúdo 

processual que lhes garanta a autêntica soberania de julgar. 

Da mesma forma, incabível alegação de nulidade por quebra na 

incomunicabilidade de testemunhas, quando deste ato não resulta prejuízo para 

as partes. 

Ainda, o item 5.1 é autoexplicativo, ao dispor que o fato de acusação 

se posicionar confiante em relação as alegações feitas, não implica na utilização 

 
 

4 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Ed. RT, 10ª ed., 2016, 

p. 1027-1029.
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do direito de réplica, uma vez que não há contra argumentação as alegações 

defensivas, ou acréscimo de ponto relevante. 

 
 

 JÚRI – DOSIMETRIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME 
 
 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. 
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido 
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A 
individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais 
acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o 
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim 
de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o 
reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de 
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas 
corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Em relação às 
consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da 
ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra- 
se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico 
tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, foi 
ressaltada a morte precoce da vítima, pai de família e responsável por sua 
subsistência, tendo deixado seus filhos e esposa desamparados 
financeiramente, estando justificada, portanto, a exasperação da pena- 
base. 4. Writ não conhecido. (HC 451624/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ªT. 
j.02/08/2018). 

 
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência 
contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso 
específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 
Precedente. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a 

verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos 

do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. 
PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. No caso em apreço, a pena-base foi majorada em razão da apreciação 

negativa da culpabilidade e consequências do crime. 2. A culpabilidade 

foi adequadamente sopesada pelo eg. Tribunal de origem, que destacou a 

violência exacerbada da ação como fator para determinar a gravidade 

concreta da conduta. 3. Do mesmo modo, as consequências do crime 

foram avaliadas de maneira correta pela instância antecedente, 

destacando-se a presença de sequelas permanentes na vítima. 4. O
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entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou 

parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código 

Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do 

julgador. 5. Na espécie, o Juízo de primeiro grau, não obstante tenha 

reconhecido a confissão dos fatos pelo acusado, deixou de lhe atenuar a 

pena em razão de o réu ter alegado legítima defesa, entendimento que 

não encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, 

para redimensionar a pena. (HC 441158/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ªT., 

j.17/05/2018). 

 
Seguindo o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, na primeira 

fase da dosimetria da pena, deve o magistrado valorar as consequências do crime, 

definidas pela doutrina como “o mal causado pelo crime, que transcende o 

resultado típico”5. 

Embora a principal preocupação seja valorar as consequências que 

extrapolem o resultado previsto no tipo penal, não há motivos para deixar de lado 

as consequências relacionadas a traumas emocionais nas vítimas, que tenham 

resultado em abalo no seu cotidiano e/ou estado psicológico, cabendo ao 

magistrado sopesar todas as circunstâncias a fim de determinar a pena 

necessária, proporcional e suficiente à reprovação do crime. 

Some-se a isso que, em muitos casos, não há como suprir a omissão 

quanto às consequências em 2° grau, dada a incidência do princípio do reformatio 

in pejus. 

Por tal, acertado o entendimento jurisprudencial, servindo como 

lembrança e supedâneo aos membros do Parquet, atuantes no Tribunal do Júri, 

da necessidade de se formular no decorrer da instrução, indagações a respeito 

das sequelas emocionais do crime, e a respectiva valoração destas quando da 

fixação da pena base. 

 
 
 
 
 
 

5 NUCCI, Guilherme de Souza, in Individualização da Pena, 4ª. edição, São Paulo, editora RT, 

2011, p.182
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 CRIME CONEXO –PORTE DE ARMA/SÚMULA 568 DO STJ 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA. CONSUNÇÃO. QUESTÃO A SER 
APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO 
DESPROVIDO. 1. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção 
na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de 
fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (ut, AgRg no 
REsp 1608886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 
20/10/2017). 
2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior 
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver 
entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp 1372185/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT., 
j.06/12/2018). 

 

Dispõe o princípio da consunção que, a prática de um crime menos 

gravoso necessário a execução de um mais grave, causará a absorção do 

primeiro pelo último, onde o autor responderá apenas pela conduta mais grave. 

Parte daí as sustentações doutrinárias e jurisprudenciais de que, 

quando o agente comete um homicídio utilizando arma de fogo (crime menos 

grave), deverá responder somente pelo homicídio (crime mais grave), uma vez 

que o porte ilegal de arma de fogo é o crime-meio para crime-fim. 

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no 

sentido de que a absorção do delito de porte ilegal de arma pelo crime de homicídio 

dependerá da análise do caso concreto, uma vez que a incidência do princípio da 

consunção é excepcionalidade, havendo inclusive decisões do STF reconhecendo 

os dois crimes. 

Contudo, demonstra a jurisprudência acima que tratando-se de Tribunal 

do Júri e existindo a conexão entre os delitos de porte/posse arma de fogo e 

homicídio, com o escopo de preservar a competência do Tribunal, bem como a 

soberania das sentenças proferidas em plenário, não se permite, no âmbito da 

decisão de pronúncia, a exclusão do delito de arma de fogo da imputação penal sob 

o pálido da aplicação do princípio da consunção. 
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 JÚRI – PRONÚNCIA – RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE 

FEMINICÍDIO E MOTIVO TORPE 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ALTERADA PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. ALEGADO 
BIS IN IDEM COM O MOTIVO TORPE. AUSENTE. QUALIFICADORAS COM 
NATUREZAS DIVERSAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. POSSIBILIDADE. 
EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM 
DENEGADA. 1. Nos termos do art. 121, § 2º-A, II, do CP, é devida a 
incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é 
praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, 
possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a 
análise do animus do agente. Assim, não há se falar em ocorrência de bis 
in idem no reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do 
feminicídio, porquanto, a primeira tem natureza subjetiva e a segunda 
objetiva. 2. A sentença de pronúncia só deverá afastar a qualificadora do crime 
de homicídio se completamente dissonante das provas carreadas aos autos. 
Isso porque o referido momento processual deve limitar-se a um juízo de 
admissibilidade em que se examina a presença de indícios de autoria, 
afastando-se, assim, eventual usurpação de competência do Tribunal do Júri e 
de risco de julgamento antecipado do mérito da causa. 3. Habeas corpus 
denegado. (HC 433898/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ªT. j.24/04/2018). 

 
A jurisprudência supra, integra o Informativo de Jurisprudência n° 625 

do Superior Tribunal de Justiça. No referido HC, o Ministro Nefi Cordeiro, proferiu 

decisão no sentido de que o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e 

feminicídio, no delito de homicídio em desfavor de vítima mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, não caracteriza bis in idem. 

A qualificadora de feminicídio passou a integrar a legislação penal 

desde a promulgação da Lei n° 13.104 de 2015, que introduziu o inciso VI no §2º 

do art. 121 do Código Penal, o qual se configura através do homicídio da mulher 

em razão da condição do sexo feminino, dentro do contexto de uma relação de 

poder e submissão, onde a vítima se encontra em situação de vulnerabilidade. 

Destarte, a qualificadora do feminicídio tem caráter objetivo, dado que 

o crime possui uma motivação especial – violência de gênero -, uma vez que 

não é o homicídio contra a mulher que atrai a qualificadora, mas o homicídio 

cometido porque se trata de uma mulher.6 

 
 

6 CUNHA, Rogério Sanches. Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2018/06/01/625-nao-ha- 
bis-idem-na-imputacao-conjunta-feminicidio-e-motivo-torpe/>. Acesso em abril de 2019.
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Destarte, tão logo surgiu no meio jurídico a qualificadora, o Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal proferiu decisão reconhecendo a natureza objetiva do 

instituto jurídico, nos seguintes moldes: 

A inclusão da qualificadora agora prevista no art. 121, § 2º, inciso VI, do CP, 
não poderá servir apenas como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe 
ou fútil, que são de natureza subjetiva, sob pena de menosprezar o esforço do 
legislador. A Lei 13.104/2015 veio a lume na esteira da doutrina inspiradora da 
Lei Maria da Penha, buscando conferir maior proteção à mulher brasileira, ví- 
tima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência ao 
homem. Resgatar a dignidade perdida ao longo da história da dominação mas- 
culina foi a ratio essendi da nova lei, e o seu sentido teleológico estaria perdido 
se fosse simplesmente substituída a torpeza pelo feminicídio. Ambas as qua- 
lificadoras podem coexistir perfeitamente, porque é diversa a natureza de 
cada uma: a torpeza continua ligada umbilicalmente à motivação da ação 
homicida, e o feminicídio ocorrerá toda vez que, objetivamente, haja uma 
agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar. 3 Re- 
curso provido. 
(Acórdão n.904781, 20150310069727RSE, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 
1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, DJE: 11/11/2015. Grifo 
nosso). 

 

Nessa esteira, aponta Guilherme de Souza Nucci, que “o agente não 

mata a mulher somente porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, 

disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, por motivos variados que podem ser tor- 

pes ou fúteis; podem, inclusive, ser moralmente relevantes‟, não se descartando, 

„por óbvio, a possibilidade de o homem matar a mulher por questões de misoginia 

ou violência doméstica; mesmo assim, a violência doméstica e a misoginia pro- 

porcionam aos homens o prazer de espancar e matar a mulher, porque esta é 

fisicamente mais fraca‟, tratando-se de „violência de gênero, o que nos parece 

objetivo, e não subjetivo”.7 

Portanto, pertinente a decisão do douto Tribunal Superior, ao não reco- 

nhecer a incidência de bis in idem nas duas qualificadoras, dispondo que estas 

podem coexistir, em razão da natureza jurídica de cada uma: a torpeza permanece 

uma qualificadora de caráter subjetivo (vinculada as motivações do ato delituoso), 

ao passo que o feminicídio surge como uma qualificadora de ordem objetiva (atre- 

lada ao contexto de violência doméstica e familiar). 

 
 

 

7 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, p. 46-47
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 JÚRI – JUNTADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 
 
 

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
HOMICÍDIO. FURTO SIMPLES. JÚRI. NULIDADE. FASE PREVISTA NO ART. 
422 DO CPP. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES. ILEGALIDADE. 
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A juntada da certidão de 
antecedentes em data anterior à sessão de julgamento não é causa de 
ilegalidade, pois se trata de documento que integra o processo e subsidia a 
aplicação da pena, não se tratando de prova ilícita ou imoral, desde que não 
sejam submetidos à apreciação e julgamento dos jurados, sendo a fase 
prevista no art. 422 do CPP o momento oportuno para a juntada de 
documentos e para o requerimento de diligências pelas partes. 2. Não pode 
haver censura prévia ao direito de manifestação da parte. Pretender 
impedir conhecimento pelos jurados de fatos da vida prévia do acusado 
é pretendida limitação indevida ao direito probatório da parte: tanto 
podem formular livres razões a acusação como a defesa; tanto pode a 
acusação indicar maus antecedentes do acusado, como pode a defesa 
justificar a elogiável inserção social do agente. Não há como impedir 
arrazoado livre das partes – vedado apenas, como a qualquer prova, o que é 
ilícito ou imoral. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 93089/RS, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, 6ªT., j.27/11/2018). 

 

Depreende-se do julgado acima que não se pode tirar dos jurados a 

possibilidade de acesso aos antecedentes do réu e dados de sua vida pregressa, 

uma vez que o CPP dispões que o mesmo deverá ser questionado, em plenário, 

por ocasião do interrogatório, sobre sua pessoa e sobre os fatos (art. 474 c/c art. 

187, ambos do CPP).8 

Por tal, corriqueiro que as informações sejam inseridas nos autos 

quando do interrogatório do réu, facultando-se ao Órgão Ministerial contraditar as 

informações prestadas durante a instrução processual e/ou nos debates. 

De logo, destaca-se o não cabimento das críticas proferidas no sentido 

de que a utilização/menção desses documentos pode ensejar sentença condena- 

tória fundamentada em fatos estranhos ao processo julgado, haja vista que a pró- 

pria lei prevê à cassação da decisão por manifesta contrariedade à prova dos 

autos (art. 593, III, “d”, do CPP), sendo inaceitável a proibição por mera suposição 

de uso indevido da prova. 

 
 

8 Dispõe o § 1.º do art. 187 do CPP, “Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a 
residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, 
vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual 
o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a 
cumpriu e outros dados familiares e sociais”.
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Ressalte-se que o douto Tribunal possui jurisprudência no sentido de 

que a mera leitura da folha de antecedentes (ou documentação similar) não ca- 

racteriza, isoladamente, argumento de autoridade – “aquele baseado na opinião 

de um especialista. Os argumentos de autoridade têm geralmente a seguinte 

forma lógica (...) Aristóteles disse que a Terra é plana; logo, a Terra é plana” 9. 

Senão vejamos: 

(...) Não estando os antecedentes penais do réu dentre as peças processuais 
cuja referência é proibida em Plenário, e havendo a previsão, na própria 
legislação processual penal, da possibilidade de leitura de documentos 
constantes dos autos pelas partes, não há que se falar em ilegalidade na sua 
menção por parte do membro da acusação, especialmente quando não há nos 
autos qualquer evidência de que o fato de os jurados terem conhecimento de 
que o paciente já teria sido condenado pelo Juízo da Infância e da Juventude 
teria influenciado o seu convencimento ou maculado o seu ânimo. Precedente. 
(...) (HC 356.839/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 09/08/2016, DJe 24/08/2016). PROCESSUAL PENAL. JÚRI. 
REFERÊNCIA PELO ÓRGÃO ACUSADOR AOS ANTECEDENTES DO RÉU. 
ARGUMENTO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. 1 - O que veda o Código de Processo Penal é utilizar decisões 
judiciais que contenham juízo prévio a respeito da conduta do réu, em plenário 
do Júri, que possam ser exploradas, por qualquer das partes, como argumento 
de autoridade. 2 - A referência pelo Parquet aos antecedentes do réu, ora 
paciente, não é, em princípio, argumento de autoridade, não havendo, de 
igual modo, demonstração, na espécie, que tenham sido os jurados por 
isso influenciados. Ausência de nulidade a sanar no caso concreto. 3 - 
Ordem denegada. (HC 450.554/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). 

 

Igualmente, a utilização dos antecedentes em plenário não implica em 

direito penal do autor, dado que possível condenação não se dará, exclusivamente, 

pelo histórico criminal do réu. 

Ressalte-se que este Centro de Apoio Operacional já tratou do tema na 

Nota Técnica n° 05 de 2018
10

. 

 
 
 
 
 
 

 
9 Em CHOUKR, Fauzi Hassan. Júri – Reformas, Continuísmos e Perspectivas Práticas. Editora 
Lumen Juris, p.145-151. 

10 MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO. CAOP-CRIM. NOTA TÉCNICAN° 05/2018.Disponível em: 

<https://mpma.mp.br/arquivos/COCOM/arquivos/centros_de_apoio/caop_crim/NOTA_T%C3%89CNICA/NOT
A_TECNICA_05_2018_CAOPCRIM.pdf>.  
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 – NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 AOS PRESOS 

PROVISÓRIOS 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A 
DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA 
NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ASSUNTO JÁ DIRIMIDO 
EM WRIT ANTERIOR NA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. SÚMULA 
VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENUNCIADO 
QUE VERSA SOBRE PRESOS DEFINITIVOS. RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
1. Inviável a apreciação da aventada ausência dos requisitos necessários à 
decretação e à manutenção da prisão preventiva, sob pena de incidir-se em 
indevida supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi analisada 
no acórdão combatido. 2. A Súmula Vinculante n. 56 destina-se com 
exclusividade aos casos de cumprimento de pena, ou seja, aplica-se tão 
somente ao preso definitivo ou àquele em execução provisória da 
condenação. Seu objetivo é vedar o resgate da reprimenda em regime 
mais gravoso a que teria direito o apenado pela falha do Estado em 
oferecer vaga em local apropriado. 3. No caso, os recorrentes encontram- 
se presos preventivamente, estando o processo em fase de instrução, 
ainda no sumário da culpa. Por isso, não podem se equiparar a presos 
definitivos ou àqueles que estejam em cumprimento provisório da pena. 
4. Por deter caráter cautelar, a prisão preventiva não se submete a 
distinção de diferentes regimes, não se podendo falar de um mais e de 
outro menos gravoso, ou de sua progressão e regressão. Não há 
similitude fática ou jurídica que autorize a aplicação da Súmula Vinculante 
n. 56 a presos provisórios. 5. Ainda que houvesse a incidência do verbete, 
não se aplicaria automaticamente a prisão domiciliar; antes, deveriam ser 
analisadas outras possibilidades, em conformidade com o RE 641.320-RS. 
Tema n.993 do STJ. 5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente 
conhecido e, na extensão, desprovido. (RHC 99006/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, 
5ªT., j.07/02/2019). 

 

A Súmula Vinculante n° 56 surgiu em um contexto que leva em 

consideração a finalidade ressocializadora da pena do nosso sistema de 

execução penal - que é baseado na progressão de regime, quando cumpridos os 

requisitos previstos em lei -, bem como a estrutura precária e falha do sistema 

carcerário brasileiro. 

Assim, preconiza o verbete jurisprudencial que “a falta de 

estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em 

regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os 

parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 
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Uma vez que o intuito é assegurar maior efetividade ao sistema 

progressivo de pena, conclui-se que a solução prevista na súmula beneficia 

apenas e tão somente os presos condenados, e não aqueles encarcerados em 

situação provisória, cuja prisão é decretada com base em critérios incompatíveis 

com a progressão. Com efeito, se alguém está preso preventivamente porque sua 

liberdade provoca risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da 

lei penal, as circunstâncias consideradas para a progressão de regime não têm 

nenhuma importância.11
 

Por tais motivos, ao julgar o RHC 99.006/PA, o STJ afastou a 

possiblidade de aplicar a súmula vinculante 56 a presos em caráter provisório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 CUNHA, Rogério Sanches. Disponível em: < https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2019/03/20/642-
sumula- vinculante-56-e-inaplicavel-ao-preso-provisorio/ >. Acesso em abril de 2014.
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 JÚRI – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR: APLICAÇÃO IMEDIATA 
 
 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA 
COMUM. AÇÃO PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. FATO PERPETRADO 
ANTES DO ADVENTO DA LEI N 13.491/2017. DISSENSO ESTABELECIDO 
ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A PERSPECTIVA DE QUE 
OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR PREJUÍZO 
AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE, POR 
IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI 
PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, 
SOB O ASPECTO PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME 
DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA. CARÁTER 
HÍBRIDO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A 
INCIDÊNCIA IMEDIATA E A OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS 
BENÉFICA AO TEMPO DO CRIME. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO MILITAR COM RESSALVA. 1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos 
delitos perpetrados antes do seu advento foi objeto de julgado recente da 
Terceira Seção, no qual se concluiu pela aplicação imediata da norma, em 
observância ao princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra 
Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018). 2. A solução do dissenso 
reclama uma discussão que vai além do aspecto processual, notadamente 
porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que a norma possui 
conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu 
advento. 3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a 
competência da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime 
militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a conclusão no sentido 
da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto, 
embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos 
perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da 
classificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não 
traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a atrair a 
incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (arts. 5º, 
XL, da CF e 2º, I, do CP). 4. A modificação da competência dela decorrente, 
em alguns casos, enseja consequências que repercutem diretamente no jus 
libertatis, inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais como: 1)  a 
possibilidade de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados 
em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar); 2) o afastamento das 
medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação 
prevista no art. 90-A da Lei n.9.099/1995); e 3) a inaplicabilidade da 
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (nos 
moldes previstos no art. 44 do CP). 5. A existência de um caráter híbrido na 
norma não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois é possível conformar 
sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal mais 
gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal 
(seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. 6. A solução 
não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência, 
notadamente  porque   o caráter material, cuja retroatividade é passível 
de gerar prejuízo ao réu, não está na norma em si, mas nas consequências 
que dela advêm. 7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já 
que a solução do julgado dela depende, além do que a simples declaração da 
Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade futura. 8. Conflito conhecido para 
declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar do 
Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes explanados no voto condutor. 
(CC 161898/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j.13/02/2019)
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Com o advento da Lei n° 13.491 de 2017, foi ampliada a competência 

da Justiça Militar, bem como o conceito de crime militar, resultando em uma norma 

de direito material, cuja aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu 

advento está assegurada, dado que a alteração da natureza do crime – de comum 

para militar – não implica em situação mais gravosa ao réu (afastado o princípio 

da irretroatividade da lei penal, disposto no art. 5º, XL, CF/88 e art. 2º, I, do Código 

Penal). 

“É inegável que a norma possuiu conteúdo híbrido (lei processual 

material) e que, em alguns casos, a sua aplicação retroativa pode ensejar efeitos 

mais gravosos ao réu. Tal conclusão, no entanto, não impossibilita a incidência 

imediata, sendo absolutamente possível e desejável conciliar sua aplicação com 

o princípio da irretroatividade de lei penal mais gravosa”.12 

Por isso, cabível a incidência imediata da norma aos fatos praticados 

antes do seu advento, em consonância com o princípio do tempus regit actum, 

conforme demonstrado no julgamento acima colacionado. 

Sobre o tema, vide também Nota Técnica n° 01/2018, expedida por este 

CAOP-Crim
13

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Boletim Criminal Comentado – MPSP. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Boletim_Semanal/boletim%20CAOCrim%20marc%CC%A7o%20- 
3.2019.pdf>. Acesso em abril de 2019. 
13 MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO. CAOP-CRIM. NOTA TÉCNICA N° 01/2018.Disponível em: 
<https://mpma.mp.br/arquivos/COCOM/arquivos/centros_de_apoio/caop_crim/NOTA_T%C3%89CNICA/NOT
A_TECNICA_01_2018_-_CAOP-CRIM.pdf
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 JÚRI – PRISÃO PREVENTIVA – MULHER GESTANTE OU QUE FOR MÃE - 

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADOS. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE 
INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO DOMICILIAR. 
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE 
APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA 
AO COMANDO VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO 
EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a sentença 
superveniente não estava disponível para consulta, tão pouco havia sido 
juntada pela defesa à época do decisum ora atacado, correto o entendimento 
de que a impetração estava prejudicada, uma vez que não era possível sequer 
verificar se a custódia cautelar da agravante havia sido mantida. 2. O 
entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu habeas 
corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos 
do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três 
situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes 
cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados 
contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as 
quais deverão ser devidamente fundamentadas. 3. Da situação 
evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado 
julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias 
ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na 
região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi 
apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de 
maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o 
funcionamento de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais 
fatos justificam o afastamento da incidência da benesse. 4. Agravo 
regimental desprovido. 
(AgRg no HC 426526/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ªT., j.12/02/2019) 

 
 

Conforme abordado no Boletim Criminal n° 01, expedido por este 

Centro de Apoio Operacional Criminal, acompanhando o precedente 

jurisprudencial estabelecido pela 2° Turma do STF (citado no Agravo Regimental 

cima), foi promulgada a Lei 13.769/2018 regulamentando o tema ao inserir no 

Código Penal os arts. 318-A e 318-B. 

Já naquela ocasião, destacamos que a benesse da prisão domiciliar 

prevista na lei não é direito absoluto, devendo o magistrado levar em consideração 

as situações de caráter excepcionalíssimo, firmando o entendimento dentro das 

peculiaridades de cada caso. 

Portanto, a jurisprudência acima segue um posicionamento que já vem 

sendo adotado pelo STJ mesmo antes da promulgação da lei, onde o crime



cometido com alto grau de gravidade e reprovabilidade, a exemplo dos crimes de

tráfico  de  drogas  e  participação em organização  criminosa  que  inviabilizam a

concessão da prisão domiciliar.

Sandro Carvalho Lobato de Carvalho

Promotor de Justiça

Coordenador do Núcleo do Tribunal do Júri

De acordo:                        José Cláudio Cabral Marques

Promotor de Justiça

Coordenador do CAOP-CRIM


