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Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 05/2018, 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

Plenário decidirá se revista íntima para ingresso de visitantes em presídio viola 
princípios constitucionais https://goo.gl/2ZJ6G2

Quinta Turma não reconhece ilegalidade em decisão do MP que reconsiderou 
transação penal https://goo.gl/3s2GK8

Quinta Turma mantém extinção de ação penal privada que não incluiu 
advogados do réu no polo passivo https://goo.gl/whpkF2 
Quinta Turma afasta princípio da insignificância na apreensão de uma 
dúzia de camarões https://goo.gl/nGppBK 

Quinta Turma afasta consunção entre crimes de desacato e resistência https://goo.gl/MQ1YXg

Sexta Turma aplica nova lei e afasta aumento da pena por uso de arma branca em roubo 
https://goo.gl/fZimUY 
Roubo  de  dinheiro  na  hora  da  conferência  não  descaracteriza  pagamento  ao  credor 
https://goo.gl/jKiFt4

Informativo  de  Jurisprudência  trata  de  violência  doméstica  contra  a  mulher 
https://goo.gl/UK7QQE
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DIRETO DO STF

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO. 
APREENSÃO DE 103 (CENTRO E TRÊS) QUILOGRAMAS DE MACONHA. PRISÃO PRE-
VENTIVA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR (CPP, ART. 318, II E V) 
FORMULADO PELA PACIENTE,  AVÓ DE MENOR.  IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA 
DECISÃO MONOCRÁTICA EM QUE SE INDEFERIU LIMINAR EM HABEAS CORPUS RE-
QUERIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691/STF. 
JULGAMENTO DO PARADIGMÁTICO HABEAS CORPUS COLETIVO (HC Nº 143.641/SP). 
PRECEDENTE EM QUE SE ADMITIU EXPRESSAMENTE A NEGATIVA DA PRISÃO DOMI-
CILIAR EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRAN-
TE CAPAZ DE TEMPERAR O RIGOR DO ENUNCIADO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 
A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da súmula nº 691 da suprema corte. a 
decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica ju-
risprudência da corte, não tendo a agravante apresentado novos argumentos capazes de infirmá-la. 2. no 
julgamento do hc nº 143.641/sp, a segunda turma, em 20/2/18, admitiu, em julgamento histórico, o pri-
meiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com al-
cance em todo o território nacional, de mulheres presas preventivamente que sejam gestantes ou mães de 
crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas al-
ternativas previstas no art. 319 do código de processo penal. 3. a partir do voto condutor do ilustre rela-
tor, ministro ricardo lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da pri-
são preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de 
crimes praticados pelas mães, mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, 
em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o 
benefício. 4. essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois, em primeiro lugar, o juízo de origem, 
ao justificar a necessidade da preventiva da agravante, considerou sua periculosidade para a ordem pú-
blica, evidenciada pela grande quantidade de droga com que foi surpreendida (103 kg de maconha). 5. o 
supremo tribunal federal já assentou o entendimento de que a quantidade de droga apreendida “evidencia 
a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pú-
blica” (hc nº 120.292/pr, primeira turma, relator o ministro luiz fux, dje 14/5/14). 6. em segundo lugar, o  
juízo processante, fundamentadamente, esclareceu que a agravante não faria jus à prisão domiciliar já 
que ela, além de ser a avó do menor, não seria a única responsável por seus cuidados, além de não haver 

CAOCRIM – Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo da Atividade Policial  e Segurança Pública
Avenida Antônio Sales, 1740 – Dionísio Torres - Fortaleza – Ceará -  Telefone: 85 3452-3716 e 3101-7651 - Email: caocrim@mpce.mp.br



notícia de que detenha sua guarda. 7. se afigura inadmissível a pretensão defensiva de se utilizar do ha-
beas corpus como instrumento viabilizador do reexame de aspectos fáticos-probatórios da decisão medi-
ante a qual o juízo processante fundamentadamente, tenha negado a prisão domiciliar à agravante. 8. 
agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; HC-AgR 153.564; Segunda Turma; Rel. Min. Dias  
Toffoli; DJE 04/06/2018) 

PROCESSUAL PENAL. Agravo regimental  em habeas corpus.  Crimes de  porte  ilegal  de arma de 
fogo, lesão corporal e ameaça. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Substituição da pena. 
1.inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de justiça, não compete ao Supremo Tri-
bunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2.inexiste violação ao princípio da 
colegialidade na utilização, pelo ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do ri/stf para ne-
gar seguimento ao habeas corpus. 3.a orientação jurisprudencial deste tribunal é no sentido de que o 
“habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em jul-
gado” (hc 118.292-agr, Rel. Min. Luiz fux). 4.hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratolo-
gia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a veda-
ção da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias 
judiciais desfavoráveis. 5.agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 154.417; Primei-
ra Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 21/05/2018)

PROCESSUAL PENAL. Habeas corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo majorado pelo con-
curso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, por oito vezes. Fundamentação da 
prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 1.o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição 
ao agravo regimental cabível na origem. Inadequação da via eleita. Precedentes. 2.nas hipóteses envol-
vendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em re-
lação à periculosidade concreta do agente é menor. 3.ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou 
abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Caso em que a paciente foi presa em fla-
grante pelo crime roubo, cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, além de  
ter restringido a liberdade das vítimas. 4.a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise 
da impugnação dirigida  contra  a  ordem de  prisão anterior  (hc 104.859,  relª  minª  rosa  weber;  RHC 
112.705, Rel. Min, dias toffoli; HC 105.927 e HC 95.977, redator para o acórdão o ministro Luiz fux). 
5.habeas corpus não conhecido, revogada a liminar. (STF; HC 132.351; Primeira Turma; Red. Desig.  
Min. Roberto Barroso; DJE 21/05/2018) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACI-
ENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA 
APREENDIDA QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DO-
SAR AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFI-
CO PRIVILEGIADO.  IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS  E PROVAS.  O  §  2º 
DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL É CLARO AO DISPOR QUE CONSTITUI FACULDADE 
SUJEITA AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO FIXAR UM REGIME MAIS BRAN-
DO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUE DE-
VERÁ OBSERVAR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NO 
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MOMENTO DA DEFINIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMEN-
DA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - a jurisprudência desta su-
prema corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas 
no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga 
apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a 
causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da lei de drogas. iii - o § 
2º do art. 33 do código penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao pru-
dente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privati-
va de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. além disso, o § 3º do art. 33 do mesmo diplo-
ma determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os cri-
térios estabelecidos no art. 59 do código penal no momento da definição do regime inicial de cumpri-
mento da reprimenda. iv - com efeito, como demonstrado na decisão ora agravada, os ministros integran-
tes da quinta turma do superior tribunal de justiça justificaram a causa de diminuição da pena por tráfico  
privilegiado (art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006), no patamar de 1/6, utilizando-se como fundamento a 
quantidade de droga apreendida (7,134kg de maconha). dissentir dessa decisão demandaria o reexame de 
fatos e provas, o que, como visto, é inviável em sede de habeas corpus. v - a quinta turma do stj, em es -
trita observância a esses critérios, concluiu que, “[...] embora a paciente seja primária e pena tenha sido 
fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto (previsto como o imediatamente mais grave, 
segundo o quantum da sanção aplicada) é o mais adequado e suficiente para o cumprimento da pena pri -
vativa de liberdade, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido (7,134 kg de maconha) ” 
(págs. 15-16 do documento eletrônico 5). esse entendimento está em conformidade com a orientação ju-
risprudencial desta suprema corte. vi – agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; HC-AgR 
149.255; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 08/05/2018) 

 

JULGADOS DO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. 
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRU-
ÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONDIÇÕES PESSO-
AIS FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  MEDIDAS CAUTELARES.  INSUFICIÊNCIA.  CONS-
TRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVI-
DO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcio-
nal em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada 
(art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indí -
cios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código 
de Processo Penal. 2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema 
destacando (I) a periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo modus operandi (a vítima teria 
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sido torturada e morta no quintal de sua residência, onde residia com esposa e filho, a seu mando e, em 
tese, por dívida/furto de R$ 300,00; houve filmagem e divulgação da execução); e (II) a conveniência da 
instrução criminal (intimidação de testemunha e influência na investigação - ocultação das armas com 
auxílio de policial civil); além do (III) clamor público gerado na comunidade local, havendo adequação 
aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, 
por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da 
prisão preventiva. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da pri-
são, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as provi-
dências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso conhecido e não 
provido. (STJ; RHC 97.411; Proc. 2018/0093098-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da  
Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2062)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO 
DE SINAL DE VEICULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔ-
NEA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.  QUANTIDADE DE SUBS-
TÂNCIA ENTORPECENTE.  PERICULOSIDADE  SOCIAL.  PASSAGENS  CRIMINAIS.  OU-
TRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELA-
RES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de 
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial  
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a 
presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 
312 do Código de Processo Penal. 2. No particular, a prisão preventiva do recorrente está fundamentada 
na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração deliti-
va) destacando-se (I) o modus operandi (o recorrente teria roubado o veículo que estava sob a sua posse 
e adulterado os seus sinais identificadores; e a quantidade de substância entorpecente apreendida - meia 
barra de maconha, com peso total de 356,30 gramas); e (II) dados da sua vida pregressa, notadamente 
porque possui passagens criminais e responde a outra ação penal, os quais, a priori, são indicativos de 
periculosidade social e justificam a necessidade da medida extrema. Adequação aos requisitos do art. 
312 do Código de Processo Penal. 3. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e proces-
sos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula nº 444/STJ), constituem 
indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventi-
va para garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares 
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando 
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso co-
nhecido e não provido. (STJ; RHC 96.381; Proc. 2018/0068249-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Rey-
naldo Soares da Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2054) 

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO 
CAUTELAR.  FUNDAMENTAÇÃO.  GRAVIDADE  CONCRETA.  REITERAÇÃO  DELITIVA. 
PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indi-
car a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos 
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acusados, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Na hipótese, os re-
correntes utilizavam-se, em tese, de todo "o aparato (componentes eletrônicos para a instalação de meca-
nismos de captura de dados, comumente chamado de chupa cabra) para a prática da conduta criminosa",  
frequentando periodicamente a agência da Caixa Econômica Federal para "a extração ilícita dos dados 
dos correntistas e posterior utilização para proveito próprio". Além disso, o magistrado destacou a reite-
ração delitiva dos acusados, afirmando que atualmente estão sendo processando por outros delitos patri-
moniais praticados em curto espaço de tempo. 3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas caute-
lares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Recurso a que se 
nega provimento. (STJ; RHC 96.726; Proc. 2018/0076852-6; RJ; Sexta Turma; Relª Minª Maria There-
za de Assis Moura; Julg. 15/05/2018; DJE 24/05/2018; Pág. 2072)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DO-
MICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRE-
JUDICIALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão 
geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer 
hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente 
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, si-
tuação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. O Tri-
bunal a quo ressaltou que os policiais abordaram um adolescente em situação de comércio de drogas - 
tanto que foram apreendidas oito pedras de crack e quantia em dinheiro com o menor -, oportunidade em 
que ele comunicou que praticaria a atividade sob a supervisão do paciente. Essa circunstância motivou o  
ingresso na residência, onde se apreenderam porções de cocaína e de crack, além de uma balança de pre-
cisão. 3. Com base nessa moldura fática, constata-se que a entrada dos milicianos na residência do réu 
estava calcada em diligências prévias que apontavam o seu envolvimento com o tráfico de drogas, a in-
dicar motivos idôneos para o ingresso forçado. 4. Em consulta à página eletrônica do Tribunal a quo, ve-
rificou-se que foi proferida sentença condenatória pelo Juízo de primeiro grau, a evidenciar a prejudicia-
lidade do pedido de revogação da decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva. 5. Além disso, 
há registro, nesta Corte Superior, da impetração do HC n. 444.412/SP, em que também figurava como 
paciente DEVANIR DA Silva Garcia, que se voltava, em tal writ, contra a sentença proferida na Ação 
Penal n. 0002190-05.2017.8.26.0530. Nesse feito, foi concedida a liminar para garantir ao paciente que 
aguardasse em liberdade o julgamento final do mandamus, o que ensejou a expedição de alvará de soltu-
ra em seu favor, no dia 12/4/2018, conforme informações obtidas na página eletrônica da Corte de ori -
gem. 6. Ordem denegada. (STJ; HC 422.841; Proc. 2017/0282377-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogé-
rio Schietti Cruz; Julg. 12/06/2018; DJE 22/06/2018; Pág. 803) 
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JULGADOS DO TJCE

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 
USO  RESTRITO.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.  INOCORRÊNCIA. 
DECISÃO PAUTADA NA PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NE-
CESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELA-
RES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA PRÓXI-
MA. TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Paciente preso em 
flagrante na data de 22.09.2017, pela suposta prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, 
da Lei nº 10.826/2003, e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013., alegando ilegalidade da prisão em decorrên-
cia de ausência de fundamentação para a prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa. 02.  
Depreende-se da decisão que a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada, ten-
do sido decretada e mantida para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do acusado, 
uma vez que condenado pelo delito de roubo majorado voltou a delinquir, o que denota sua periculosida-
de, recomendando-se sua custódia preventiva como garantia da ordem pública, restando, portanto, a de-
cisão fundamentada no caso concreto. Precedentes. 03. Destaque-se que, sendo necessário o afastamento 
do paciente do meio social, ante a sua periculosidade, conforme devidamente fundamentado, as medidas 
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do código de processo penal se mostram insuficien-
tes e inadequadas. 04. Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, observa-se pela cronologia da 
realização dos atos processuais, que o processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que foi re-
querido, em audiência, realização de diligências quanto pela defesa como pela acusação, contudo já foi 
agendada audiência de instrução e julgamento para data próxima, isto é, em 12/07/2018 daqui a pouco 
mais de 1(um) mês, avizinhando-se sua realização, razão pela qual se conclui que não está havendo, por-
tanto, desídia por parte do estado/juiz na condução do processo, não restando caraterizado o excesso de 
prazo na formação da culpa 05. Ordem conhecida e denegada (TJCE; HC 0623073-80.2018.8.06.0000;  
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 01/06/2018; Pág. 100)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE CON-
VERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGATIVA DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INO-
CORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESEN-
TES. APREENSÃO DE ARMAS DE GROSSO CALIBRE COM UM CORRÉU, INTEGRANTE 
DE PERIGOSA FACÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR. CRI-
ME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RISCO CON-
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CRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDA-
DE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 
APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA  PRISÃO.  INSUFICIÊNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGA-
DA. 1. Considerando a 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 preenchi-
mento 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 di-
versa, nos termos previstos no art. 319, do CPP. 2. No caso concreto, observa-se que o juiz primevo ao 
converter a prisão em flagrante em preventiva, o fez reportando-se aos fortes indicadores de autoria e da 
materialidade do fato e para preservar a garantia da ordem pública, em face da gravidade da conduta, 
uma vez que com o paciente foi apreendido um revólver calibre 38, com 6 munições intactas, e com ou-
tros dois corréus, um dos quais apontado pela polícia como integrante de uma perigosa facção (Comando 
Vermelho), foram apreendidos 01 (um) fuzil AK-47, calibre 7.62, contendo 01 (um) carregador municia-
do com 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, 2 (duas) pistolas, sendo uma calibre. 40, com car-
regador municiado, e outra calibre 9mm, também com carregador municiado, e, ainda, vários fardamen-
tos e malotes com a descrição "Polícia Federal", circunstâncias que demonstram risco ao meio social, re-
comendando a custódia cautelar especialmente pela necessidade de acautelar a coletividade. 3. Ademais, 
a prisão encontra-se justificada pelo fato do paciente ter praticado o crime sub examine, enquanto cum-
pria pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em face de anterior condenação na 
12ª Vara Federal, pela prática de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, revelando a sua pro-
pensão à prática delitiva e demonstrando a concreta possibilidade de reiteração criminosa, o que confere 
lastro de legitimidade à medida extrema. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diver-
sas da prisão, porquanto o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficien-
tes  para  acautelar  a  ordem  pública.  5.  Ordem  conhecida  e  denegada. (TJCE;  HC  0622721-
25.2018.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 01/06/2018;  
Pág. 93)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. (ARTS. 214 C/C ARTS. 
224, "A", 226, II E 71, TODOS DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DE-
MONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS CO-
LIGIDAS NOS AUTOS. Agente que procurou satisfazer sua lascívia ao constranger menor de idade 
sob a qual tinha autoridade à prática de atos libidinosos. Contexto probatório que não deixa dúvida da 
conduta ilícita perpetrada. Absolvição que não encontra amparo na prova dos autos. Pleito, ainda, pela 
redução da pena aplicada com consequente mudança de regime para o início do cumprimento da pena. 
Insubsistente. Apelo improvido. - sendo o conjunto probatório coerente e harmonioso a indicar condena-
ção, não procede a pretensão absolutória. - a palavra da vítima, nos crimes sexuais, especialmente quan-
do corroborada por outros elementos de convicção, tem grande validade como prova, porque, na maior 
parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam 
vestígios. - quanto à dosimetria e conseqüente mudança de regime para início de cumprimento da pena, 
deixou de observar, a defesa, que a condenação fora fixada na pena mínima legal, tendo sido aumentada 
apenas em razão da aplicabilidade dos artigos 71 e 226, I, ambos do CP, não havendo nada a ser modifi-
cado quanto a este aspecto. - apelo improvido. (TJCE; APL 1051654-67.2000.8.06.0001; Segunda Câ-
mara Criminal; Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos; DJCE 20/06/2018; Pág. 114) 
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APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSO PENAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - 
IRRESIGNAÇÃO - REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES ADU-
ZINDO A FRAGILIDADE DE PROVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECI-
DO E IMPROVIDO. 1. Os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para demonstrar que 
o apelante praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia. 2. Deve ser mantida a condenação pela 
prática do crime de receptação qualificada, se as circunstâncias que permeiam os fatos demonstram que 
o denunciado tinha ciência da origem ilícita dos bens e ainda assim os adquiriu. 3. Parecer da Procurado-
ria Geral de Justiça pelo improvimento do apelo, com a manutenção da condenação. 4. Recurso conheci-
do e improvido. (TJCE; APL 0983802-26.2000.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fran-
cisco Martonio Pontes de Vasconcelos; DJCE 20/06/2018; Pág. 113)

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO,  RECEPTAÇÃO  E  ADULTERAÇÃO  DE SINAL 
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDA-
MENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA 
CONDUTA CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE 
DA CAUSA. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE-
SIGNADA. ORDEM DENEGADA. 1. É suficientemente fundamentado o Decreto de prisão preventi-
va que se reporta expressamente aos diversos elementos apurados no inquérito policial indicativos da 
prática da ilicitude pelo paciente, entre os quais o modus operandi da conduta criminosa, que evidencia a 
sua periculosidade e a franca possibilidade de reiteração delituosa, a fundamentar a subsistência dos re-
quisitos da prisão preventiva, traduzidos na garantia da ordem pública. 2. O prazo máximo da prisão pre-
ventiva não pode ser estabelecido seguindo um critério puramente aritmético, visto que não é possível 
tratar todas as situações da mesma forma. Segundo a atual orientação jurisprudencial de nossos Tribu-
nais Superiores, a razoabilidade do tempo da prisão preventiva é indicada a partir da análise de três ele-
mentos: (a) complexidade do assunto; b) atividade processual do interessado; e c) conduta das autorida-
des judiciais. 3. No caso, o paciente foi preso preventivamente no dia 30/03/2018, tendo a denúncia sido 
oferecida em 18/04/2018 e recebida em 19/04/2018. Em consulta ao processo no SAJPG, observo a de-
signação de audiência de instrução e julgamento para o dia 07/08/2018, às 15 horas. Ressalte-se que o 
processo possui 3 (três) denunciados e necessidade de expedição de cartas precatórias, já determinadas 
pela autoridade impetrada. 4. Ordem denegada. (TJCE; HC 0623988-32.2018.8.06.0000; Primeira Câ-
mara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 21/06/2018; Pág. 55) 
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