
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 27 de Fevereiro de 2018 – Nº 02

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue  o  Informativo  CAOCRIM  02/2018,  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
  

Assembleia  Legislativa  aprova  criação  de  vara  especializada  em julgar 

organizações criminosas https://goo.gl/u6thgt     

1ª Câmara Criminal nega liberdade para acusado de envolvimento com 
facções criminosas https://goo.gl/6f7koS     

Inscrições  para  curso  sobre  Direito  Penal  começam  nesta  segunda-feira  na  Esmec 

https://goo.gl/gr39PH     

Mantida  prisão  preventiva  de  policiais  civis  de  SP acusados  de  envolvimento  com  o  PCC 

https://goo.gl/yznJ39     

2ª Turma envia para o Plenário HCs que discutem execução penal após condenação em segundo 

grau   https://goo.gl/Q9gy3U     
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2ª Turma: Princípio da individualização da pena justifica fixação de regime prisional mais gravoso 

https://goo.gl/Axh8qn           

Sexta Turma não reconhece ilegalidade em busca residencial após policiais sentirem cheiro de 

maconha https://goo.gl/yM56Jm     

Reconhecida  ilicitude  de  provas  obtidas  por  meio  do WhatsApp  sem  autorização  judicial 

https://goo.gl/rsP2tC     

DIRETO DO STF

 

AGRAVO  REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALI FICADO.  ARTIGO 
387,  PARÁGRAFO  2º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESO  PENAL.  DETRAÇÃO  DA  PENA. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI Nº 12.736/2012. 1. 
Inaplicável  a  modificação  estabelecida  na  legislação  processual  penal  acerca  da  detração  penal  a 
julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça antes da entrada em vigor da Lei nº 12.736/2012. 2. Na 
linha da jurisprudência desta Suprema Corte "ainda que mais benéfica a lei posterior, tendo-se esgotadas 
as vias originárias condenatórias com expedição de sentença condenatória, inviável a detração penal 
trazida pela Lei nº 12.736/2012, porquanto a competência a partir de então passou a ser do Juízo das 
Execuções Penais, com fulcro no artigo 66, incisos I e III, alínea c, da Lei de Execuções Penais" (RHC 
128.280-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.3.2017). 3. Agravo regimental conhecido e não 
provido. (STF; HC-AgR 129.670; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 22/02/2018) 
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AGRAVO  REGIMENTAL EM  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL PENA L.  TRÁFICO  DE 
DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). Alegada falta de fundamentação idônea. prisão preventiva. 
pretendida revogação. impossibilidade. custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem 
pública.  grande  quantidade  de  droga  apreendida  (3,710  kg  de  maconha).  legitimidade  da  medida 
extrema. precedentes. agravo regimental não provido. 1. segundo a pacífica jurisprudência do supremo 
tribunal  federal,  a  grande  quantidade  de  droga  apreendida  evidencia  a  periculosidade  do  agente, 
justificando, por conseguinte,  a prisão cautelar  para a garantia da ordem pública (hc nº 120.292/pr, 
primeira  turma,  relator  o  ministro  luiz  fux,  dje  14/5/14).  2.  a  existência  de  condições  subjetivas 
favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação 
cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se 
verifica na espécie. 3. agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 150.873; Rel. Min.  
Dias Toffoli; DJE 23/02/2018) 
 

AGRAVO  REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENA L.  FEMINICÍDIO. 
CONDENAÇÃO. PENA DE 21 ANOS, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO. VEDAÇÃO AO 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENDIDA REVOGA ÇÃO DA CUSTÓDIA. 
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  RESGUARDAR  A  INTEGR IDADE  FÍSICA  DE 
MENOR VULNERÁVEL.  PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL NÃ O PROVIDO. 1.  O 
agravante foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela 
prática do crime de feminicídio, perpetrado contra a própria esposa e na presença do filho de apenas 3 
anos de idade. 2. Prisão preventiva fundamentadamente justificada na necessidade de se acautelar o meio 
social para resguardar a integridade física de menor vulnerável. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (STF;  HC  149607;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  Julg.  12/12/2017;  DJE 
05/02/2018; Pág. 238)

JULGADOS DO

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO.  PORTE ILEGAL D E ARMA DE FOGO. 
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMEN TAÇÃO DO DECRETO 
PRISIONAL.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR  DEVIDAMENTE  FUNDAMEN TADA  NA 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PR OVIDO. I - A segregação 
cautelar deve ser considerada exceção, já 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 evidenciam que a liberdade do 
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recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente pela sua contumácia delitiva já que "responde 
a crimes de homicídio e roubo", o que evidencia o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. III 
- Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos 
autos elementos hábeis  a justificar  a imposição da segregação cautelar,  como na hipótese.  Recurso 
ordinário não provido. (STJ; RHC 89.355; Proc. 2017/0238823-1; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Felix  
Fischer; Julg. 12/12/2017; DJE 02/02/2018; Pág. 7805) 

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. RECEPTAÇÃO. 
ADULTERAÇÃO  DE SINAL IDENTIFICADOR DE  VEÍCULO AUTOM OTOR.  POSSE  DE 
MUNIÇÃO  DE  USO  RESTRITO.  TRANCAMENTO.  ATIPICIDADE  D AS  CONDUTAS. 
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESP ROVIDO. 1. Nos termos 
do entendimento consolidado desta Corte, 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. 2. Para o oferecimento da denúncia, exige-se a 
descrição  da  conduta  delitiva  e  a  existência  de  elementos  probatórios  mínimos  que  corroborem a 
acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para 
a  formação de um eventual  juízo condenatório.  Embora não se admita  a  instauração  de processos 
temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser 
privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, 
em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se 
manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 3. No caso, a peça 
acusatória  permite  a  deflagração  da  ação  penal,  uma vez  que  narrou  fatos  típicos,  antijurídicos  e 
culpáveis, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos 
crimes e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da Lei Penal pelo órgão julgador e o exercício da 
ampla defesa pelo acusado. 4. Narra a peça acusatória que os agentes policiais, ao realizarem diligência, 
localizaram dois veículos na garagem do edifício onde o réu reside, ambos com registro de roubo/furto e 
com as placas adulteradas. O acusado, ao ser questionado pelos policiais, confirmou ser o proprietário 
dos automóveis, tendo, porém, afirmado desconhecer a procedência ilícita da Res. Por certo, descabe 
falar que carência de prova da materialidade do crime de receptação, pois a origem criminosa dos bens 
foi atestada pelos boletins de ocorrência dos crimes de roubo anteriores e pelas provas testemunhais 
produzidas no curso do inqúerito, durante o qual os proprietários dos veículos foram ouvidos e narraram 
as circunstâncias dos referidos delitos, o que ensejou, inclusive, a imputação da autoria dos crimes de 
roubo aos seus supostos autores, os quais foram denunciados na mesma oportunidade. 5. O simples fato 
de o agente ter pago pelos bens não afasta a tipicidade do crime de receptação, pois, tratando-se de crime 
plurissubsistente, em sua modalidade adquirir,  a obtenção do bem pode se dar de forma gratuita ou 
onerosa. 6. O recorrente dedica-se à compra e venda de veículos e, portanto, a natureza da atividade 
laboral por ele exercida denotaria, em princípio, a prática do crime de receptação qualificada, ao qual é 
imposta pena bastante superior àquela aplicada na modalidade simples, dado o maior grau de censura do 
comportamento. 7. Quanto aos delitos do art.  311 do Código Penal, não se cogita qualquer vício da 
denúncia a ensejar o trancamento da ação penal, já que o Parquet, da mesma forma, narrou as condutas 
criminosas, tendo indicado os elementos de convicção pelos quaisconcluiu pela autoria delitiva. Em 
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verdade,  se as instâncias ordinárias,  em juízo preliminar  próprio à fase inaugural  da procedimento, 
reconheceram a presença de provas de materialidade delitiva e de indícios da autoria a justificar a 
persecução penal, para infirmar tal entendimento seria necessário revolver o conjunto fático-probatório 
dos autos, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus. 8. Segundo a jurisprudência 
firmada por esta Corte Superior, o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, 
sendo  desnecessário  perquirir  sobre  a  lesividade  concreta  da  conduta,  porquanto  o  objeto  jurídico 
tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a 
posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. 9. Recurso desprovido. (STJ; RHC 
88.783; Proc. 2017/0227214-0; RN; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/02/2018; DJE 
26/02/2018; Pág. 1750)

PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E 
VALORES. JOGO DO BICHO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA  DA ORDEM PÚBLICA. 
ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  CONDIÇÕES  FAVORÁVEIS.  IRRELE VÂNCIA.  HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 
Primeira Turma do col.  Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração 
de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da 
impetração,  ressalvados  casos  excepcionais  em que,  configurada  flagrante  ilegalidade  apta  a  gerar 
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser 
considerada  exceção,  já  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.  III  - No  caso,  o  Decreto  prisional  encontra-se 
devidamente  fundamentado  em  dados  concretos  extraídos  dos  autos,  aptos  a  demonstrar  a 
indispensabilidade  da  prisão  para  a  garantia  da  ordem  pública,  notadamente  se  considerada  a 
periculosidade da agente, notadamente se considerada sua atuação em organização criminosa voltada à 
ocultação de bens e valores oriundos da prática da contravenção penal de "jogo do bicho", eis que a 
paciente e demais corréus exercem "vitais atuações à empreitada criminosa, os quais são supergerentes, 
administradores gerais e tesoureiros, tendo também domínio das ações em suas respectivas áreas de 
atuação". lV - 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). V - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência 
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem à paciente 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. Habeas Corpus não conhecido. (STJ; HC 404.745; Proc. 2017/0148024-9; RS; Quinta Turma; 
Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 12/12/2017; DJE 02/02/2018; Pág. 7807)
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JULGADOS DO TJCE 

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO  COM  NUMERAÇÃO  RASPADA.  DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE. 
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO LÓGICA. MATERIALID ADES E AUTORIAS 
COMPROVADAS.  PROVAS  PERICIAIS.  TESTEMUNHO  POLICIAL.  VALIDADE. 
PRECEDENTES.  APELO NÃO PROVIDO. 1.  Relativamente  ao  alegado  direito  de  recorrer  em 
liberdade, a matéria não é própria para ser discutida em sede de apelação, posto que, em tese, a súplica 
seria apreciada concomitante ao julgamento do mérito do recurso. Dessa forma, o conhecimento do 
pedido fica prejudicado pela ocorrência da preclusão lógica. 2. A materialidade e a autoria dos crimes 
restaram sobejamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução criminal. 
As provas periciais e os testemunhos dos policiais que participaram da apreensão de 35 papelotes de 
cocaína, uma balança e uma arma de fogo municiada mostram-se hábeis para comprovar a tese da 
acusação.  3.  Não  há  ilegalidade  na  condenação  penal baseada  nos  depoimentos  dos  policiais 
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e 
corroborados por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJCE; APL 
0031440-13.2016.8.06.0001;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Maria  Edna  Martins;  DJCE 
15/02/2018; Pág. 119) 

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. COMÉRCIO IL EGAL DE MUNIÇÃO. 
TRANSPORTE  INTERESTADUAL  (ART.  17,  DA LEI  Nº  10.826/03).  SENTENÇA PENAL 
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBE RDADE. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INOCORRÊ NCIA. PACIENTE 
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.  NECESSIDADE DE 
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  GRAVIDADE  CONCRETA  DO  DE LITO. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.  CONDIÇÕES  P ESSOAIS 
FÁVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS CAUT ELARES DIVERSAS 
DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGAD A. 1. No caso em tela, a 
priori,  a  negativa do apelo em liberdade somente  constituiria  constrangimento ilegal,  se a paciente 
estivesse aguardando o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na 
sentença condenatória, o que não ocorre, uma vez que ele foi condenado ao regime fechado, e ficou 
recluso durante  toda a  instrução processual.  2.  Desta  forma,  a  sentença ora  guerreada se encontra 
devidamente  fundamentada  na  garantia  da  ordem  pública  por  ainda  persistirem  os  motivos  da 
segregação cautelar,  tendo sido indicado a gravidade concreta da conduta  do paciente,  que fazia o 
transporte interestadual de munições, em quantidades elevadas (três mil munições), de calibres distintos 
e alguns de relevante potencial ofensivo (20, 12, 380, 32 e 38), comprados pelo valor aproximado de R$ 
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50.000,00 (cinquenta mil reais). 3. Portanto, não há nenhum constrangimento ilegal pelo fato de lhe 
haver  sido  negado  o  direito  de  recorrer  em liberdade  uma vez  que  foi  ratificado  os  motivos  que 
decretaram a preventiva e nenhum fato novo veio a modificar a situação permanecendo o acusado preso 
durante a instrução criminal, sendo irrelevantes no caso em apreço as condições pessoais do paciente. 4. 
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, 
preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da 
causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar. " (HC 334.106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE 
FARIA,  QUINTA TURMA,  julgado  em  15/12/2015,  DJe  15/02/2016)  5.  Destaque-se  que,  sendo 
necessário o afastamento do paciente do meio social, conforme devidamente fundamentado, as medidas 
cautelares  diversas  da  prisão,  previstas  no artigo  319  do  Código  de  Processo  Penal se  mostram 
insuficientes e inadequadas. 6. Ordem conhecida e denegada. (TJCE; HC 0628212-47.2017.8.06.0000; 
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 19/02/2018; Pág. 86)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. 
ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA.  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO.  AD ULTERAÇÃO  DE 
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. POSSE ILEGAL DE ARM A DE FOGO. ALEGAÇÃO 
DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. PROCESSO 
CONCLUSO PARA SENTENÇA HÁ MAIS DE 09 (NOVE)  MESES.  RECONHECIMENTO, 
TODAVIA, QUE NÃO ENSEJA A SOLTURA IMEDIATA DO PACIE NTE. PERICULOSIDADE 
EVIDENCIADA  PELO  MODUS  OPERANDI.  ACUSADO  QUE  JÁ  REG ISTRA 
ANTECEDENTES  CRIMINAIS  COM  CONDENAÇÕES  POR  DELITOS  CONTRA  O 
PATRIMÔNIO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃ O NECESSÁRIA PARA 
GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  D A PROIBIÇÃO  DA 
PROTEÇÃO  DEFICIENTE  DO  ESTADO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  ORDEM 
CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante em 28/04/2014, na companhia de dois 
corréus, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 157, § 2º, I e 
II, 180, § 1º, 288, 304 e 311, todos do CP e art. 16 do Estatuto do Desarmamento. 2. Quanto ao alegado 
excesso de prazo, verifica-se que, apesar de tratar-se de um feito com pluralidade de réus (três no total), 
a instrução criminal foi encerrada em 09/03/2017. Após a apresentação das alegações finais da acusação 
e  da  defesa,  os  autos  ficaram  conclusos  para  sentença  em  28/04/2017.  Consoante  afirmado  pelo 
magistrado do feito à fl. 60 foi constatado que o paciente já havia sido sentenciado em outros processos, 
tendo convertido o julgamento em diligência em 03/07/2017, oficiando as comarcas de Fortaleza e 
Belém, a fim de que fossem juntadas as certidões narrativas das ações criminais que o paciente e os 
corréus respondem. 3. Em consulta ao e-SAJ e em contato com a Comarca de Eusébio, verificou-se que 
foram  juntados  ofícios  em  05/12/2017  e  10/01/2018,  referente  as  certidões  solicitadas  com  as 
informações do paciente. Atualmente, o processo encontra-se aguardando o retorno das devidas certidões 
narrativas dos demais  corréus,  para  que só assim,  possa ser  proferida a sentença.  4.  Dessa forma, 
verifica-se que o processo está aguardando há mais de 09 (nove) meses para ser prolatado a sentença, 
perfazendo o total de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de prisão cautelar, sendo forçoso constatar a 
inércia desarrazoada na finalização da causa. 5. Contudo, o excesso de prazo verificado nos autos não 
implica,  necessariamente,  na imediata  soltura  do  paciente,  posto que a  liberdade do  mesmo,  nesse 
momento,  representa  risco  concreto  à  segurança  da  sociedade,  em  face  da  periculosidade  deste, 
evidenciada pelo modus operandi, bem como pelo fundado risco de reiteração delitiva. 6. Verifica-se que 
a conduta criminosa narrada neste habeas corpus não foi um fato isolado na sua vida, vez que o mesmo 
já registra uma condenação definitiva pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, na 3ª Vara 
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do Tribunal do Júri  da Comarca Belém/PA (nº 0021516-55.2006.8.14.0401) e outra condenação que 
encontra-se em grau de recuso, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, na 3ª Vara 
Criminal da Comarca de Fortaleza (nº  0386776-26.2010.8.06.0001).Consta ainda, outras duas ações 
penais em andamento, na 4ª e 5ª Varas Criminais da Comarca de Fortaleza, pela prática do mesmo crime 
(roubo majorado) referido neste writ, sendo importante registrar que o paciente havia sido beneficiado 
com alvará  de  soltura  nas  referidas  ações  penais.  7.  Assim,  diante  da  evidente  periculosidade  do 
supracitado  réu,  aliado  ao  fundado  receio  de  reiteração  delitiva,  deve-se  aplicar  o  princípio  da 
proporcionalidade,  (em  sua  vertente  garantista  positiva),  que  aliado  ao  princípio  da  proibição  da 
proteção deficiente por parte do Estado-Juiz, busca evitar que o Judiciário adote medidas insuficientes 
na proteção dos direitos fundamentais. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 
Justiça  e  desta  Corte  de  Justiça.  8.  Ordem  conhecida  e  denegada. (TJCE;  HC  0629047-
35.2017.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 20/02/2018;  
Pág. 56)
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