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Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 06/2018, 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
Juíza declara inconstitucional lei que diminuiu pena em roubo com arma branca 

https://goo.gl/iruRvG   

Tribunal de Justiça do Ceará aprova 16 novas súmulas https://goo.gl/5ecHH8 

Alteração de marco para concessão de benefícios da execução penal, por 
unificação das penas, não tem respaldo legal https://goo.gl/4r7zBc 

Ministra determina soltura de réu preso com base em enunciado contrário à 
jurisprudência https://goo.gl/MLVKVv 

Sexta Turma rejeita alegação de insignificância em atividade clandestina de 
telecomunicação https://goo.gl/1V2BtK 

Guarda de drogas permite prisão dentro de domicílio mesmo sem mandado judicial 
https://goo.gl/Xb2L7A 

Presidente do STJ concede liminar para afastar hediondez em tráfico privilegiado de drogas 
https://goo.gl/Bsi4W9 

Penas restritivas de direitos devem esperar trânsito em julgado, decide Laurita

https://goo.gl/cGN6YG 
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DIRETO DO STF

SOBREPOSIÇÃO – DROGA – NATUREZA – QUANTIDADE – PENA- BASE – CAUSA DE DI-
MINUIÇÃO. Inexiste sobreposição quando, ante piso e teto previstos para o tipo, considera-se a nature-
za e a quantidade da droga e, na terceira fase, afasta-se a causa de diminuição pelos mesmos motivos,  
concluindo-se pela integração a grupo criminoso. pena – droga – associação e tráfico – causa de dimi-
nuição. o fato de ocorrer absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico não atrai automatica-
mente a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da lei nº 11.343/2006, no que o direito surge 
orgânico, descabendo confundir o afastamento do tipo – associação – com a inobservância, ante o con-
texto, da causa de diminuição da pena. (STF; HC 130.863; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/06/2018)

QUESTÃO DE ORDEM EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLA-
GRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT PREJUDICADO. 1. A superveniência da ex-
tinção da punibilidade do agente, diante do reconhecimento da prescrição, com trânsito em julgado na 
origem, acarreta a perda de objeto do writ no qual pleiteava a concessão da liberdade provisória. 2. Ha-
beas corpus prejudicado. (STF; HC-QO 100.949; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 25/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA Nº 691/STF. CRIMES DE ORGA-
NIZAÇÃO CRIMINOSA E DE DESCAMINHO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INS-
TÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTU-
LO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra inde-
ferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice 
superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas 
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A super-
veniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente de-
cretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão an-
tes do julgamento. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 155.077;  
Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 22/06/2018) 
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PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO EM 
CONTINUIDADE DELITIVA.  PRISÃO PREVENTIVA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU 
ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Ausência de teratologia, ilegalidade 
flagrante ou abuso de poder na prisão preventiva. a custódia foi decretada para assegurar a aplicação da 
lei penal, uma vez que o paciente descumpriu as condições da liberdade provisória e não foi localizado 
para ser citado, encontrando-se, à época, em local incerto e não sabido. precedentes. 2.inocorrência da 
extinção da punibilidade, tendo em vista que não transcorreu prazo superior a doze anos entre os marcos 
interruptivos da prescrição (art. 109, iii, do cp). 3.recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STF;  
HC-RO 133.833; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 20/06/2018)

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO 
DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PER-
MITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. 
ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – Recorrente que guardava no interior de sua 
residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos 
do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, 
desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso provido para de-
terminar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 
(Estatuto  do  Desarmamento).
(RHC 143449, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 06-10-2017 PUBLIC 09-10-2017)

 

JULGADOS DO

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO  (CONCURSO  DE 
AGENTES).  PRISÃO  PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.  GRAVIDADE 
ABSTRATA  DO  DELITO.  ELEMENTARES  DO  TIPO  PENAL.  PACIENTE  PRIMÁRIO, 
PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO 
DO  DECRETO  PRISIONAL.  MEDIDAS  CAUTELARES.  PROPORCIONALIDADE  E 
ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 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 caso,  a 
decisão singular não apontou dados concretos, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar 
a restrição da liberdade do paciente; somente faz referência às elementares do tipo penal e à gravidade 
abstrata  do  delito.  Ademais,  o  paciente  é  primário,  portador  de  bons  antecedentes,  mostrando-se 
adequada e proporcional a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal 
configurado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido para, com parecer favorável do Ministério 

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

https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20109&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart109


Público Federal, revogar o Decreto prisional do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, sob a 
imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código 
de Processo Penal, sem prejuízo da fixação de outras cautelas pelo Juízo de primeiro grau, bem como da 
decretação  de  nova  custódia,  desde  que  concretamente  fundamentada.  (STJ;  RHC  98.020;  Proc.  
2018/0107609-6; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2018; DJE  
01/06/2018; Pág. 1536)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO  TENTADO. 
CUSTÓDIA PREVENTIVA.  SUBSTITUIÇÃO  POR  PRISÃO  DOMICILIAR.  NECESSÁRIA 
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. 
ILEGALIDADE FLAGRANTE.  RECURSO NÃO CONHECIDO.  ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.1. O único laudo médico anexado aos autos é anterior à decisão do Juízo singular que indeferiu 
o pedido por considerar que as notícias supervenientes àquela manifestação noticiavam a recuperação do 
réu. Logo, para acolher a tese defensiva, seria necessária instrução probatória, incompatível com a via 
estreita do habeas corpus. 2. É direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo 
razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição da República (art. 5º, LXVIII) e 
com o Decreto n.  678/1992 (Convenção Americana  sobre Direitos  Humanos,  art.  7º,  item 5).  3.  O 
recorrente foi preso em flagrante em 5/5/2017 e não foi sequer citado até o presente momento - mais de 
um ano após sua prisão -, a evidenciar a ausência de previsão para o início da instrução processual. 4. 
Recurso não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para assegurar ao recorrente o direito de responder 
à ação penal  em liberdade,  ressalvada a  possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso 
efetivamente  demonstrada  a  superveniência  de  fatos  novos  que  indiquem  a  sua  necessidade,  sem 
prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (STJ; RHC 97.263; 
Proc.  2018/0088219-7;  RS;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz;  Julg.  17/05/2018;  DJE 
01/06/2018; Pág. 1773)

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  E 
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  PRISÃO  PREVENTIVA.  EXCESSO  DE  PRAZO 
RECONHECIDO  DURANTE  O  IUDICIUM  ACCUSATIONIS.  PRONÚNCIA.  NOVO 
FUNDAMENTO  PARA  A  DECRETAÇÃO  DA  CUSTÓDIA.  GARANTIA  DA  ORDEM 
PÚBLICA.  GRAVIDADE  CONCRETA.  PERICULOSIDADE.  REITERAÇÃO  DELITIVA. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em 
decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no  art. 312 do Código de Processo Penal, 
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Ao pronunciar o 
réu, deve o juiz, nos termos do  art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, 
sobre a manutenção ou decretação da prisão. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que, "tendo sido o acusado colocado em liberdade em razão do reconhecimento de 
violação ao princípio da razoável duração do processo, configura constrangimento ilegal a decretação da 
prisão no momento da sentença, quando não se invocam fatos novos" (HC n. 361.601/SP, Rel. Ministro 
Sebastião  REIS Júnior,  SEXTA TURMA, julgado  em 27/9/2016,  DJe  13/10/2016).  4.  Na hipótese, 
contudo,  o  Magistrado,  ao  proferir  a  decisão  de  pronúncia,  apontou  nova  fundamentação  para 
restabelecer  a  segregação  cautelar,  prisão  essa  decretada  em razão  da  periculosidade  do  recorrente, 
caracterizada  pelo  fato  de  ele  responder  a  ações  em diversas  varas  criminais,  ações  essas  que  não 
constam do Decreto primevo - à época, a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva fez 
constar que o ora recorrente possuía condenação por crime contra o patrimônio. Ademais, destacou ainda 
que o recorrente teria facilidade na aquisição de armas, já que durante seu interrogatório revelou o porte 
de mais de uma delas. Frisou, ainda, "o rosário de homicídios que envolvem o meio onde freqüenta o 
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acusado". Dessarte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e 
cessar a contumácia delitiva. 5. Recurso desprovido.  (STJ; RHC 89.170; Proc. 2017/0235806-3; BA;  
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 12/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2439)

RECURSO  EM HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE DROGAS.  POSSE DE ARMA DE USO 
PERMITIDO.  PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO.  QUANTIDADE  DE  ENTORPECENTE 
APREENDIDO.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  CIRCUNSTÂNCIAS  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  INSUFICIÊNCIA.  RECURSO  DESPROVIDO.  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 preenchimento dos pressupostos 
e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão 
antecipada  apenas  quando  não  for  possível  a  aplicação  de  medida  cautelar  diversa,  nos  termos  do 
previsto  no  art.  319  do  CPP.  Na  hipótese  dos  autos,  presentes  elementos  concretos  a  justificar  a 
imposição  da  segregação  antecipada.  As  instâncias  ordinárias,  soberanas  na  análise  dos  fatos, 
entenderam que restou demonstrada  a  maior  periculosidade  do recorrente,  evidenciada  pela  elevada 
quantidade de entorpecente apreendido - 3.065g de maconha e uma arma de fogo, além do fundado 
receio  de  que  volte  a  delinquir.  Nesse  contexto,  forçoso  concluir  que  a  prisão  processual  está 
devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em 
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação 
de medida cautelar alternativa. 2. Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de 
condições  pessoais  favoráveis  do agente,  como primariedade,  domicílio  certo  e  emprego lícito,  não 
representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais 
da cautela.  Recurso desprovido. (STJ; RHC 98.421; Proc. 2018/0120655-5; CE; Quinta Turma; Rel.  
Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/06/2018; DJE 25/06/2018; Pág. 1907)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO 
DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO.  NÃO CONFIGURAÇÃO.  RECURSO 
NÃO PROVIDO.1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação 
penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da 
instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.  2.  Fica 
afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, sobretudo porque os empecilhos relatados 
no acórdão recorrido para a oitiva das testemunhas não foram causados pelo Juízo singular, visto que 
decorrem de equívocos na indicação, pelas partes interessadas, dos endereços atualizados de tais pessoas 
e que, aparentemente, a colheita da prova testemunhal será concluída em 22/8/2018, cerca de um ano e 
três meses após a prisão provisória  do acusado. 3.  Recurso não provido. (STJ; RHC 96.445; Proc.  
2018/0069635-9;  PR;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz;  Julg.  12/06/2018;  DJE  
22/06/2018; Pág. 786) 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.236.385 - SE (2018/0008786-8)
RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
AGRAVANTE  : BRUNO CAMPOS CISNEIROS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO   : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na 
Súmula 83/STJ. Nas razões do agravo, aduz que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é 
no sentido de que a arma de fogo que não funciona ou sem munição não possui potencial lesivo, o que 
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impossibilita qualquer lesão a bem jurídico, tornando a conduta atípica (fl. 477).
Pugna pelo conhecimento do agravo para que o recurso especial seja conhecido e, no mérito, provido. 
Contraminuta apresentada às fls. 485/492. O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 499/500, 
pelo improvimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e ataca os fundamentos da 
decisão  agravada.  Passo,  portanto,  à  análise  do  recurso  especial.  Nas  razões  do  especial,  com 
fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, alega violação aos arts. 14 da Lei 10.826/2003 e 156, 386, VII  
e 617, todos do CPP, ao argumento de que o laudo pericial indica que a
arma de fogo submetida a exame não está apta a produzir disparos. Aponta dissídio jurisprudencial em 
relação aos HCs 396.863 e 138.157. Requer, o provimento do recurso especial para reformar o acórdão 
recorrido, a fim de reconhecer a atipicidade do delito previsto no
art. 14 da Lei 10.826/2003. De início, verifica-se que o recurso especial não comporta conhecimento 
pela  alínea  c,  porquanto  o  acórdão  proferido  em  habeas  corpus,  por  não  guardar  o  mesmo 
objeto/natureza e  a mesma extensão material  almejados no recurso especial,  não serve para fins  de 
comprovação de divergência jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório. Ressalto, igualmente, 
que a comprovação da divergência jurisprudencial cabe a quem recorre, devendo este demonstrar nas 
razões recursais as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação 
da similitude fático-jurídica entre eles. Para tanto, é indispensável a transcrição de trechos do relatório e 
do voto do acórdão recorrido e paradigma, realizando-se
o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que 
não ocorreu na espécie. (Resp 1642748/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado  em 09/03/2017,  DJe  20/04/2017).  A simples  transcrição  de  ementas  soltas  e  anexação  dos 
julgados  sem que  nas  razões  recursais  tenha  sido  demonstrada  a  similitude  entre  os  julgados  e  a 
divergência de resultados diferentes, desrespeita os requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo 
único, do CPC e art. 255 do RISTJ) impedindo o conhecimento do recurso especial previsto na alínea c  
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 991.861/SP, 
Rel.  Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017,  DJe 
11/05/2017; AgRg no AREsp 1041527/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 01/06/2017, DJe 07/06/2017. Passo à análise do recurso pela alínea a. A controvérsia cinge-se à 
tipicidade da conduta do recorrente ante a inaptidão da arma para produzir disparo, conforme atestou o 
laudo  pericial.  Quanto  ao  ponto,  o  voto  condutor  assim  referiu  (fls.  402,  com  destaques):  A 
jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o
crime  previsto  no  art.  14  da  Lei  nº  10.826/2003  é  crime  de  mera  conduta  e  de  perigo  abstrato, 
descrevendo  apenas  a  conduta,  sem  exigir  um  resultado  específico,  também  não  exige  lesão  ou 
colocação  de  bem  jurídico  em  risco  real  e  concreto,  razão  pela  qual  é  irrelevante  aferir-se  a 
potencialidade lesiva da arma e/ou munição, já que o objetivo é a proteção da segurança pública e a paz 
social. Assim, em crimes dessa natureza, o resultado pericial que conclui pela inaptidão da arma de fogo 
e/ou munição, não afasta a condenação do Réu. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte é no 
sentido de que o crime de posse ou porte não autorizado de armas e munições constitui delito de perigo 
abstrato, de modo que se mostra irrelevante aferir sua lesividade por meio de laudo pericial ou mesmo o 
fato de se encontrar desmuniciada. No entanto, provada mediante perícia, tal como ocorrido na espécie,  
a  inaptidão da arma para produzir  disparos,  não há falar  em tipicidade  da conduta.  Nos termos  da 
orientação firmada pelo STJ, é atípica a conduta quando cabalmente demonstrada, por perícia técnica, a 
total ineficácia da arma de fogo para efetuar disparos, diante da ausência de afetação do bem jurídico 
incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Nesse sentido:
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PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A 
NUMERAÇÃO  RASPADA.  INEFICÁCIA  DA  ARMA  ATESTADA  POR  LAUDO  PERICIAL. 
AUSÊNCIA  DE  POTENCIALIDADE  LESIVA.  CRIME  IMPOSSÍVEL.  ATIPICIDADE  DA 
CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte 
ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a 
demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
2.  Na hipótese,  contudo, em que demonstrada por laudo pericial  a  total  ineficácia da arma de fogo 
(inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência
de  afetação  do bem jurídico  incolumidade  pública,  tratando-se  de  crime  impossível  pela  ineficácia 
absoluta do meio.
3. Ordem concedida.
(HC 445.564/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
15/05/2018, DJe 24/05/2018.)
AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.  PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO. 
EXAME PERICIAL CONSTATANDO A INAPTIDÃO DO ARTEFATO. ATIPICIDADE.
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito 
previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em  
risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a 
realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 
DJe 10/2/2017).
2.  Na hipótese,  contudo, em que demonstrada por laudo pericial  a  total  ineficácia da arma de fogo 
(inapta a disparar), como no caso dos autos, a jurisprudência desta Corte Superior tem orientado no 
sentido  da  atipicidade  da  conduta  perpetrada,  diante  da  ausência  de  afetação  do  bem  jurídico 
incolumidade  pública,  tratando-se  de  crime  impossível  pela  ineficácia  absoluta  do  meio  (REsp  n. 
1.451.397/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/10/2015).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1709398/BA,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA 
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018.)
Merece, portanto, reforma o acórdão recorrido, a fim de se ajustar ao entendimento firmado no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a 
atipicidade da conduta e absolver o recorrente do crime previsto no
art. 14 da Lei 10.826/03.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 18 de junho de 2018.
MINISTRO NEFI CORDEIRO
Relator

JULGADOS DO TJCE
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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO 
DE  AGENTES.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  INVIABILIDADE.  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  RECONHECIMENTO  FORMAL  DO  AGENTE  NA 
DELEGACIA  E  EM  JUÍZO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA  CORROBORADA  PELA  PROVA 
TESTEMUNHAL. RECURSO IMPROVIDO.  1. Em delitos  como o de roubo,  o reconhecimento 
firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos de prova colhidos no curso da instrução 
processual, possui especial credibilidade, tendo em vista que seu intuito é identificar o agente do delito 
e, não, incriminar falsamente pessoa que saiba ser inocente. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; 
APL 0964537-38.2000.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal;  Rel.  Des. Haroldo Correia de Oliveira 
Máximo; DJCE 04/07/2018; Pág. 143)

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  PLEITO  DE  PRISÃO  DOMICILIAR.  HC 
143.641/SP  JULGADO  PELO  STF.  CASO  CONCRETO  QUE  CONFIGURA  EXCEÇÃO 
PREVISTA NO PRÓPRIO JULGADO. ORDEM DENEGADA. 1. No julgamento do Habeas Corpus 
nº 143.641/SP, a Segunda Turma do STF estabeleceu parâmetros a serem observados pelos magistrados, 
notadamente para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante 
de medidas alternativas do  artigo 319 do CPP, de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de 
crianças e  de pessoas com deficiência,  enquanto durar tal  condição, exceto nos casos de (I)  crimes 
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça; (II) crimes praticados contra seus descendentes; 
ou (III) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes. 
2. Há fortes indícios de que a acusada, juntamente com seu companheiro, fazia de sua residência, local 
de comercialização de armas e drogas,  o que desaconselha,  definitivamente,  a  concessão da ordem. 
(TJCE;  HC 0624316-59.2018.8.06.0000;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Haroldo  Correia  de 
Oliveira Máximo; DJCE 04/07/2018; Pág. 149)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO 
DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA PREVISTA NO  ART. 155, § 4º,  I  DO CPB. PERÍCIA 
CONSTATANDO  O  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.  RECONHECIMENTO  DA 
TENTATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  COMPROVAÇÃO  DA  INVERSÃO  DA  POSSE  DA 
RESFURTIVA.  PENA-BASE  REDIMENSIONADA  DE  OFÍCIO.  FUNDAMENTAÇÃO 
INIDÔNEA. PENA REDUZIDA PARA O PATAMAR DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES 
DE  RECLUSÃO  A SER  CUMPRIDA EM  REGIME  ABERTO.  RECURSO  CONHECIDO  E 
IMPROVIDO. 1. De acordo com as provas colhidas nos autos, no dia 23 de março de 2016, durante o 
período diurno, o denunciado ingressou em uma das salas do Edifício Nossa Senhora do Rosário, situado 
na Rua do Rosário, nº 313, Centro, nesta capital, subtraindo uma bicicleta da marca Venzu, que estava  
trancada por  cadeado,  oportunidade  em que a  vítima o abordou,  imobilizando-o,  em seguida,  até  a 
chegada dos guardas municipais que efetuaram a sua prisão em flagrante. 2. Requereu o apelante, o 
reconhecimento  da  necessidade  de  perícia  para  a  comprovação  da  agravante  de  rompimento  de 
obstáculo, bem como a desclassificação do delito a ele imputado para a modalidade tentada. 3. Impende 
salientar  que  não  deverá  prosperar  o  argumento  do  recorrente  deausência  de  laudo  pericial  para 
comprovar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo, posto que consta às fls. 75/82, 
laudo pericial que concluiu a ocorrência de arrombamento mediante ação humana direta e intencional, de 
modo a ensejar a incidência da referida qualificadora. 4. No que pesem os argumentos do recorrente, o 
crime de furto restou consumado, uma vez que foi devidamente comprovada a inversão da posse da Res 
furtiva,  tantoque o réu foi  abordado já na calçada do prédio no momento em que empreendia fuga 
pedalando a bicicleta da vítima. 5. Com efeito, a consumação do crime de furto independe de ter o réu 
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exercido a posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando, portanto, que haja a inversãoda posse do 
bem, mesmo que por breve período. 6. Recurso conhecido e improvido. Pena redimencionada de ofício 
para o patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto (TJCE; 
APL 0126428-26.2016.8.06.0001; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Maria das Graças Almeida de  
Quental; DJCE 06/06/2018; Pág. 72)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO. 
SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.  PRETENSÃO  DE  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA  OU 
IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DOS 
INDÍCIOS DE AUTORIA.  PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.  COMPETÊNCIA DO 
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  1.  O  recorrente  foi 
pronunciado  pela  suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  121,    caput  ,  do  Código  Penal  ,  para  ser 
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Pugna a defesa em suas razões pela reforma da decisão 
para que o pronunciado seja sumariamente absolvido, alegando a inexistência de elementos probatórios 
nos autos que possam atestar qualquer participação no crime, ou, subsidiariamente, seja impronunciado, 
aduzindo a inexistência de indícios judiciais que o apontem como autor do crime. 3. Havendo prova da 
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, remete-se o acusado a julgamento pelo júri que é 
o órgão constitucional e soberanamente legitimado para valorar os crimes contra a vida. 4. Reportando-
me, pois,  à  decisão recorrida,  verifico a sua pertinência e  adequação, na medida em que,  de forma 
minuciosa e irreprochável,  cuidou de averiguar o conjunto probatório e, dentro dos preceitos legais, 
considerou induvidosa a materialidade do delito e os indícios de autoria, com alicerce na prova oral  
produzida  em juízo,  principalmente  no  depoimento  das  testemunhas.  5.  Dessa  maneira,  a  partir  do 
apanhado probatório, constato que não merece acolhimento a pretensão do acusado em ser absolvido de 
forma sumária ou até mesmo impronunciado, tendo em vista que, para tal, seria necessária a existência 
de prova incontroversa, nítida e estreme de dúvidas, o que, como já visto, não é o caso. 6. Ademais, o 
juízo  exercido  na  pronúncia  é  de  admissibilidade  e  não  de  condenação.  Por  intermédio  dela  são 
remetidos os casos à apreciação do Tribunal do Júri, a quem, constitucionalmente, foi concedido o poder  
de julgá-los. Isto porque, na sessão plenária o exame das provas é mais aprofundado, os debates buscam 
a verdade diante dos argumentos conflitantes apresentados pela defesa e acusação, devendo o colegiado 
leigo,  com a  soberania  que  lhe  atribui  a  Constituição,  decidir  o  destino do acriminado.  7.  Recurso 
conhecido  e  desprovido.  (TJCE;  RSE 1005059-10.2000.8.06.0001;  Terceira  Camara Criminal;  Rel.  
Des. Antônio Padua Silva; DJCE 09/07/2018; Pág. 111) 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO 
PREVENTIVA.  EXCESSO  DE  PRAZO.  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA  Nº  21  DO  STJ.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSOS  PELA  DEFESA.  TRÂMITE 
REGULAR.  AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA.  REITERAÇÃO 
DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E 
DENEGADA.1. Paciente preso em 14.11.2014, por suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, 
I  do Código Penal  c/c  art.  33 da  Lei  n.  11.343/06,  e  art.  244-B da Lei  n.  8069/90,  pugnando pela 
revogação da prisão cautelar ante a ausência de fundamentos da decisão preventiva e ante a configuração 
do excesso de prazo. 2. Com relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, é pacífico o 
entendimento  das  Cortes  Superiores  que  a  verificação  da  ocorrência  de  excesso  de  prazo  para  o 
encerramento da instrução processual não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser 
examinadas  as  peculiaridades  de  cada  caso,  sempre  observado  o  princípio  da  razoabilidade.  3.  Em 
análise a tramitação processual verifica-se que o paciente foi pronunciado em 26/04/2016, assim, resta 
superado  a  alegativa  de  excesso  de  prazo,  nos  termos  do  enunciado  sumular  de  nº  21  do  STJ: 
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"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo 
na instrução", só admitindo mitigação deste entendimento face demora desarrazoada e injustificável, o 
que não se vislumbra no caso em análise uma vez que o processo de origem está com trâmite suspenso 
até o julgamento do recurso, não restando caracterizado o excesso de prazo, indefiro a ordem nesse 
ponto.  4.  Quanto  à  arguição  da  falta  de  fundamentação  do  Decreto  preventivo,  percebe-se  que  a 
segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada, ou seja, existindo indícios de autoria 
e materialidade, foi decretada e mantida em razão da periculosidade, manifestada pelo fato o acusado 
responder a outras ações penais, havendo risco de reiteração delitiva, fato que recomenda sua custódia 
preventiva  como  garantia  da  ordem  pública,  restando,  portanto,  fundamentada  a  decisão  no  caso 
concreto.  5.  Cabe  destacar  que  quando  da  análise  do  pedido  liminar  esta  relatoria  entendeu  pela 
concessão da ordem, face o juízo de piso ter fundamentado a decisão na gravidade abstrata do delito, 
bem como pelo fato de não ter  sido especificado quais  os delitos haviam no histórico do paciente.  
Contudo, em análise percuciente aos autos observa-se que a decisão de pronúncia, a qual manteve a 
segregação cautelar detalhou que o paciente respondia a duas ações penais, uma por tráfico ilícito de 
drogas e outra  por crime do Sistema nacional de Armas,  decisão que não foi observada quando do 
deferimento da medida liminar. 6. Nessa esteira, em que pese o juízo a quo ter motivado sua decisão na 
gravidade  abstrata  do  delito,  contudo  especificou  de  forma  detalhada,  na  decisão  de  pronúncia,  os 
antecedentes criminais, circunstância que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva, bem como 
que a liberdade do paciente representa uma ameaça a ordem pública, razão pela qual a revogação da 
liminar é medida que se impõe. 7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA e, por consequência, revogar 
a  liminar  anteriormente  concedida.  (TJCE;  HC  0630010-43.2017.8.06.0000;  Primeira  Câmara  
Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 09/07/2018; Pág. 106)

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  PORTE  DE  ARMA DE 
FOGO DE USO RESTRITO. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO CAU-
TELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.  PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS 
SUFICIENTES DA AUTORIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARAN-
TIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE POSSIVELMENTE IN-
TEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA A REALIZAR ROUBOS A BANCOS E 
CARROS-FORTES. RISCO CONCRETO DE REITAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RES-
PONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO 
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFI-
GURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido de liminar, ob-
jetivando a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sob a alega-
ção de ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva. 2. Para decretação/manutenção da 
prisão cautelar, medida excepcional de privação de liberdade, exige-se a presença no caso concreto, além 
da prova da materialidade do crime e indícios de autoria (fumus comissi delicti), pelo menos uma das 
quatro finalidades expressas no art. 312 do CPP, quais sejam:1) a garantia da ordem pública; 2) da ordem 
econômica; 3) a conveniência da instrução criminal; e 4) para assegurar a aplicação da Lei Penal (peri-
culum libertatis). 3. Na hipótese, considerando que a prisão preventiva está lastreada em elementos con-
cretos, extraídos das circunstâncias e provas colhidas nos autos, justificando-se, satisfatoriamente, sobre 
a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a existência de indícios suficientes de au-
toria e prova da materialidade dos crimes (fumus commissi delicti) supostamente perpetrados pelo paci-
ente (associação criminosa, porte de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade), aliados à periculosi-
dade do agente, evidenciada pelas informações de que possivelmente integra organização criminosa, 
além de responder a outra ação penal por roubo em andamento, que apontam para a necessidade da ma-
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nutenção da custódia cautelar, especialmente, para resguardar a ordem pública (periculumlibertatis), não 
se vislumbra, nesse momento, qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato, impossibilitando, 
por conseguinte, a pretendida revogação do Decreto prisional. 4. Ante a gravidade concreta dos crimes e 
o risco de reiteração delitiva, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente 
para  resguardar  a  ordem  pública.  5.  Ordem  conhecida  e  denegada.(TJCE;  HC  0624664-
77.2018.8.06.0000;  Terceira  Camara  Criminal;  Rel.  Des.  José  Tarcílio  Souza  da  Silva;  DJCE  
13/07/2018; Pág. 98) 
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