
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 28 de setembro de 2018 – Nº 08

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 08 /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
◦ CNJ  regulamenta  identificação  de  presos  no  cadastro  nacional 

https://goo.gl/M1BGxw 

◦ Não  é  reincidente  réu  condenado  por porte  de  drogas  para  uso 
próprio, decide STJ https://goo.gl/8K6smE 

◦ Lei que diminuiu pena em roubo com arma branca é constitucional, 
decide TJ-SP https://goo.gl/XEEwVQ

◦ A  imprescritibilidade  do  crime  de  estupro  e  o  Direito  Penal 
simbólico  https://goo.gl/C5xFu3 

◦ STJ:  ministro  afasta  execução  provisória  de  pena  restritiva  de 
direito mantida em 2º grau https://goo.gl/UcLFrV 

◦ MP pode usar dados bancários enviados pela Receita, sem autorização judicial, após 
processo administrativo https://goo.gl/6QzXMa  

◦ Como presidente interino,  Toffoli  sanciona lei  que torna crime importunação sexual 
https://goo.gl/j6RLNL   

◦ Princípio  da insignificância  não se aplica  em caso de  reiteração delitiva,  diz  TRF-3 
https://goo.gl/KWf4da  

◦ CCJ analisa nova razão para prisão preventiva https://goo.gl/kCtefP 

◦ Ações  penais  sobre  contrabando  são  de  competência  da  Justiça  Federal 
https://goo.gl/kmKBNr  

◦  Somente  o  MP  pode  pedir  arquivamento  de  inquérito,  diz  Celso  de  Mello 
https://goo.gl/m2YVyU        
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DIRETO DO STF

PROCESSUAL PENAL.  Habeas  corpus.  Lavagem de  capitais.  Associação  para  o  tráfico 
transnacional  de  drogas.  Ausência  de  ilegalidade  flagrante  ou  abuso  de  poder. 
Fundamentação idônea da prisão preventiva. Execução da pena viável. 1.paciente condenado 
a uma pena superior a 16 anos de reclusão, por lavagem de dinheiro (19 vezes) e associação 
para o tráfico internacional de drogas. Hipótese em que o acusado seria o responsável pelo 
transporte  de  300kg  de  cocaína.  2.a  execução  provisória  de  decisão  penal  condenatória 
proferida  em  segundo  grau  de  jurisdição,  ainda  que  sujeita  a  Recurso  Especial  ou 
extraordinário,  não  viola  o  princípio  constitucional  da  presunção  de  inocência  ou  não 
culpabilidade.  3.ordem denegada,  revogada  a  liminar.  Processos  com ementas  idênticas: 
relator:  Min.  Marco aurélio  (STF;  HC 127.024;  Primeira  Turma;  Red.  Desig.  Min.  Roberto  
Barroso; DJE 10/09/2018)

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  INQUÉRITO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  DECLÍNIO  DE 
COMPETÊNCIA.  FORO  ESPECIAL  POR  PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO.  CRIME 
PRATICADO FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO 
DO AGRAVO. 1. Tal como consta da decisão monocrática recorrida, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função,  
de  que  cuida  o  §  1º  do  art.  53  da  CF (Deputados  federais  e  Senadores),  só  deve  ser 
observado para a prática de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo por que 
não parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais não se 
considera competente. 2.No caso sob exame, as condutas foram supostamente praticadas 
quando o investigado exercia mandato de Deputado estadual, cargo que já não mais exerce, 
impondo-se,  nos  termos  do  precedente  estabelecido  na  AP  937-QO,  o  declínio  de 
competência para o Juízo Criminal de Primeiro Grau do Estado de Sergipe, a quem couber 
por distribuição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.  (STF; Inq-AgR 4.204; Rel.  
Min. Roberto Barroso; DJE 19/09/2018)

INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL.  Supostas 
práticas  delituosas  cuja  alegada  ocorrência,  embora  verificada  no  curso  do  mandato 
legislativo,  com  este  não  guarda  qualquer  relação  de  pertinência  –  fatos,  portanto, 
absolutamente estranhos às atribuições inerentes ao ofício parlamentar – julgamento plenário 
do supremo tribunal federal sobre a questão da prerrogativa de foro (ap 937-qo/rj) – cessação 
da  competência  penal  originária  desta  suprema  corte,  no  presente  caso,  em  face  da 
aplicabilidade do precedente em referência – a prerrogativa de foro no sistema constitucional 
brasileiro – legitimidade da interpretação constitucional do plenário do supremo tribunal federal  
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a respeito da matéria: doutrina e outros precedentes – recurso de agravo improvido.(STF; Inq-
AgR 4.672; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 18/09/2018) 

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  POSSE 
IRREGULAR  DE  MUNIÇÃO.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  AUSÊNCIA  DE 
ILEGALIDADE  OU  ABUSO  DE  PODER.  1.A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE  NÃO 
ADMITE  A  IMPETRAÇÃO  DE  HABEAS  CORPUS  EM  SUBSTITUIÇÃO  À  REVISÃO 
CRIMINAL.  2.O  ACÓRDÃO  IMPUGNADO  ESTÁ  EM  CONFORMIDADE  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE “A POSSE DE ARMA DE FOGO 
DE USO RESTRITO, DE SEUS ACESSÓRIOS OU DE MUNIÇÕES CONSTITUI CRIME DE 
MERA CONDUTA E  DE  PERIGO  ABSTRATO  CUJO  OBJETO  JURÍDICO  TUTELADO 
COMPREENDE  A SEGURANÇA COLETIVA E  A INCOLUMIDADE  PÚBLICA”  (RHC  Nº 
128.281/SP, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 3. AUSÊNCIA ILEGALIDADE OU ABUSO DE 
PODER QUE JUSTIFIQUE O ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. 4. Habeas corpus 
não conhecido.  (STF; HC 137.050; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE  
03/09/2018)

HABEAS  CORPUS.  LAVAGEM  DE  CAPITAIS.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO 
TRANSNACIONAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO 
DE  PODER.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA DA PRISÃO  PREVENTIVA.  EXECUÇÃO  DA 
PENA VIÁVEL. 1.paciente  condenado  a  uma pena  superior  a  16  anos  de  reclusão,  por  
lavagem de dinheiro (19 vezes) e associação para o tráfico internacional de drogas. Hipótese 
em que o acusado seria o responsável pelo transporte de 300kg de cocaína. 2.a execução 
provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que 
sujeita a Recurso Especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção 
de inocência ou não culpabilidade. 3.ordem denegada, revogada a liminar. Processos com 
ementas idênticas: relator: Min. Marco aurélio (STF; HC 127.024; Primeira Turma; Red. Desig.  
Min. Roberto Barroso; DJE 10/09/2018). 

DIREITO  PROCESSUAL.  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 
FUNDAMENTAL.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO  REGIMENTAL. 
SUBSTITUIÇÃO DE RELATORIA LIMITADA À LAVRATURA DO ACÓRDÃO DO AGRAVO. 
MANUTENÇÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO PARA CONTINUIDADE DE JULGAMENTO. 
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PRECEDENTES.1. A substituição de relator para 
redação de acórdão de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento, no 
caso em que o relator originário é vencido, não acarreta a substituição para a continuidade de  
julgamento.  Limita-se,  ao  contrário,  apenas  à  lavratura  do  respectivo  acórdão.  2.  Nesses 
casos, deve ser mantida a relatoria originária para o prosseguimento do feito, inclusive, para a 
análise das eventuais preliminares de mérito ainda não apreciadas. Precedentes: RE 407.908, 
decisão da Presidência,  Minª.  Ellen Gracie;  HC 89.306-AgR,  Relª.  Minª.  Ellen Gracie;  HC 
89.025-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 3. Embargos de declaração providos. (STF; ADPF-
AgR-ED 328; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 11/09/2018)
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              JULGADOS DO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM 
LIBERTATIS.  INDICAÇÃO  NECESSÁRIA.  FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE.  RECURSO 
NÃO PROVIDO.  1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se 
ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção  
de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se 
revistam  de  caráter  excepcional  e  provisório.  A  par  disso,  a  decisão  judicial  deve  ser  
suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos 
dos artigos 282, incisos I  e II  c/c 312 do CPP. 2.  O Juiz de primeira instância apontou a 
presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação 
suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua 
liberdade,  ao  salientar  que  "há  nos  autos  indicativos  suficientes  a  apontar  para  sua 
participação  ativa  no  comércio  de  drogas  na  Comarca  de  Friburgo,  notadamente  em se 
considerando  que  com ele  foram encontrados  29  invólucros  de  substância  semelhante  à 
cocaína, celulares diversos, sacolas plásticas para a confecção de embalagens e caderno 
com anotações", bem como a "quantidade de pessoas presas preventivamente", levando à 
conclusão de habitualidade da traficância. 3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas 
circunstâncias  do  fato,  as  medidas  cautelares  alternativas  à  prisão  não  se  mostram 
adequadas e suficientes  para evitar  a  prática  de novas infrações penais.  4.  Recurso não 
provido.  (STJ;  RHC  97.626;  Proc.  2018/0099207-6;  SC;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Rogério  
Schietti Cruz; Julg. 04/09/2018; DJE 11/09/2018; Pág. 1852) 

PROCESSUAL  PENAL  E  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO 
PREVENTIVA  DECRETADA  EM  SENTENÇA.  RECEPTAÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO 
CONCRETA.  ART.  313,  II,  DO  CPP.  REINCIDÊNCIA.  CONTEMPORANEIDADE.  FATOS 
NOVOS.  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.  RECURSO  EM HABEAS  CORPUS IMPROVIDO.1. 
Ainda  que  o  paciente  tenha  sido  condenado  à  pena  inferior  à  4  anos,  verifica-se  foi 
apresentada fundamentação concreta na sentença, referente à reincidência do paciente em 
crime doloso, pois o acusado possui condenação criminal nos autos nº 006110107122, pela 
prática  do crime tipificado no  art.  157,  §  2º,  do  Código Penal,  transitada em julgado em 
05/08/2014 - conforme certidões de fls. 261/262, nas quais constam a data do trânsito em 
julgado da condenação mencionada na consulta ao SIEP de fl. 263., hipótese que justifica a  
custódia cautelar nos termos do art. 313, II, do CPP, não havendo ilegalidade no Decreto de 
prisão preventiva. 2. Indicada a ocorrência de fatos novos, praticados no período em que o 
recorrente estava em liberdade,  não falta  contemporaneidade à  prisão decretada um ano 
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após. 3. Recurso em habeas corpusimprovido. (STJ; RHC 96.121; Proc. 2018/0060680-9; ES;  
Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 04/09/2018; DJE 11/09/2018; Pág. 1851) 

PROCESSUAL  PENAL  E  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO 
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS 
CAUTELARES.  ANÁLISE.  IMPOSSIBILIDADE  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA. 
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.  APLICAÇÃO DE 
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  À  PRISÃO.  INSUFICIÊNCIA  À  GARANTIA  DA  ORDEM 
PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.  1. A desproporcionalidade da 
prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a  
antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos 
gravoso que o fechado. 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão 
preventiva,  evidenciada  na  quantidade  e  natureza  de  entorpecente  apreendido  com  o 
recorrente, totalizando apreensão em 211,50g de cocaína, não há que se falar em ilegalidade. 
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se 
revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes 
para  resguardar  a  ordem  pública.  4.  Recurso  em  habeas  corpus improvido.  (STJ;  RHC 
99.582; Proc. 2018/0150323-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 04/09/2018;  
DJE 12/09/2018; Pág. 1333) 

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA ORDEM 
TRIBUTÁRIA.  PRESTAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  FALSAS  (ART.  1º,  LEI  N.  8.137/90). 
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  INOCORRÊNCIA.  REQUISITOS  DO  ART.  41  DO  CPP 
DEVIDAMENTE  PREENCHIDOS.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.  ATIPICIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE.  AGENTE  COM  CONHECIMENTOS  TÉCNICOS  ESPECÍFICOS. 
POSSIBILIDADE DE AVERIGUAR A INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 
RECURSO IMPROVIDO.1. A denúncia descreve de modo suficiente o fato criminoso e suas 
circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes 
de identificá-lo, preenchendo, portanto, os requisitos formais dispostos no art. 41 do Código de 
Processo Penal, não havendo se falar em inépcia da inicial acusatória. 2. Somente é cabível o 
trancamento da ação penal  por  meio do  habeas corpus  quando houver  comprovação,  de 
plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente 
praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou 
ainda  da  incidência  de  causa  de  extinção  da  punibilidade.  3.  Descrito  na  denúncia,  e  
confirmado  pelo  Tribunal  de  origem,  que  o  agente  inseriu  dados  falsos  nas  informações 
prestadas às autoridades fazendárias e que, tendo em vista o conhecimento especializado,  
teria possibilidade de reconhecer a inveracidade de tais informações, inviável acolher o pleito 
de atipicidade da conduta. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 99.303; Proc.  
2018/0143770-0;  RS;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro;  Julg.  04/09/2018;  DJE  
12/09/2018; Pág. 1329)
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO.  EXCESSO  DE 
PRAZO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO 
PRISIONAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO.  1. 
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso 
de  prazo  na  instrução"  (Súmula  n.  21,  Terceira  Seção,  DJ  11/12/1990).  2.  O  agravante 
responde  à  ação  criminal  por  ter  cometido,  em  tese,  delito  de  homicídio  qualificado  em 
27/6/2006, em que ceifou a vida da vítima com diversos disparos de arma de fogo, e de lesão 
contra outras duas vítimas. 3. Desde então, o agravante permaneceu foragido por mais de 7 
anos, tendo sido capturado em outro estado da federação, além de se tratar de feito que 
demandou expedição de diversas cartas precatórias e da redesignação de várias audiências 
em  razão  da  dificuldade  de  se  encontrar  as  testemunhas,  provavelmente  decorrente  do 
distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora agravante. 4.  
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 99.037; Proc. 2018/0137798-
0; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/09/2018; DJE 13/09/2018;  
Pág. 3218) 

                JULGADOS DO TJCE

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME PRATICADO POR 
POLICIAL  MILITAR  NO  EXERCÍCIO  DA FUNÇÃO.  ADVENTO  DA LEI  N.13.491/2017. 
ART.9º,  II,  DO  CPM.  CRIMES  RATIONE  PERSONAE.  SUMULA 172/STJ.  SUPERADA. 
CONFLITO CONHECIDO DECLARANDO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 01. Os 
crimes cometidos por policiais militares, elencados no art. 9º, II, do CPM, passaram a ser  
crime ratione personae com o advento da Lei nº13.491/2017, ou seja, são de competência da 
justiça militar unicamente em razão do agente ser policial militar que praticou o delito quando 
em exercício das funções, independente do crime não estar previsto no Código Penal Militar, 
pois agora também se incluem os crimes tipificados no Código Penal Brasileiro,  restando 
superada a Súmula 172, do Superior Tribunal de Justiça. 02. Conflito conhecido para julgar 
competente o juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Ceará. (TJCE; Processo: 
0000454-11.2018.8.06.0000;  Órgão julgador:1ª Câmara Criminal,  Rel:  MARIO PARENTE 
TEÓFILO NETO, Data de publicação:26/06/2018).
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PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  REGIME 
SEMIABERTO.  AUSÊNCIA  DE  VAGA  EM  ESTABELECIMENTO  PENAL  ADEQUADO. 
PEDIDO  DE  PRISÃO  DOMICILIAR.  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO 
CONHECIMENTO. ANÁLISE DE OFÍCIO DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAR EVENTUAL 
ILEGALIDADE. PEDIDO INDEFERIDO DE FORMA FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE NÃO 
EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.  01. Requer o impetrante prisão domiciliar em 
decorrência da ausência de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto. 
02.  Faz-se  imprescindível  trazer  o  entendimento  pacificado pelos  Tribunais  Superiores  no 
sentido  de  que  não  cabe  habeas  corpus substitutivo  de  recurso  legalmente  previsto  na 
hipótese,  de  modo  que a  orientação destas  cortes  volta-se  para  o  não conhecimento  da 
impetração, salvo quando verificada existência de flagrante ilegalidade no ato judicial.  03.  
Passando à análise das razões apresentadas na exordial com o intuito de verificar eventual 
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, observei que o juízo a quo indeferiu o 
pleito de prisão domiciliar ante ao quantum de pena restante a cumprir, além da necessidade 
do  apenado  permanecer  certo  tempo  no  regime  semiaberto,  a  fim  de  avaliar  seu 
comportamento carcerário e condições para o recebimento do benefício. 04. Ademais, em que 
pese a circunstância de estar o agravante cumprindo pena em regime semiaberto, resta-lhe 
ainda a cumprir mais de 07 anos no novo regime, fazendo-se necessária certa cautela quanto 
à aproximação do preso à sociedade. 05. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJCE; HC 0627707-
22.2018.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE  
19/09/2018; Pág. 59) 

PENAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS  E  USO  DE  ARMA 
BRANCA.  MODIFICAÇÃO  LEGISLATIVA.  LEI  N.  13.654,  DE  23  DE  ABRIL  DE  2018. 
ABOLITIO CRIMINIS.  REDUÇÃO DA PENA.  Prescrição da pretensão punitiva  quanto  ao 
delito  previsto  no  art.  244-b  do  ECA.  Reconhecimento  de  ofício.  Recurso  parcialmente 
provido. Cabível a revisão da reprimenda diante da recente alteração legislativa promovida 
pela Lei nº 13.654/2018, que alterou o artigo 157 do Código Penal, revogando o inciso I do § 2 
º do referido artigo, e criando o § 2º-a, dispondo que a aplicação da majorante do emprego de  
arma passa a ser específica para os casos em que o agente utilizar uma arma de fogo na 
empreitada criminosa, não se aplicando mais aos casos em que o acusado ameaçar a vítima 
com arma branca. "com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o 
inciso I do  artigo 157 do CP, o emprego de arma branca, embora possa eventualmente ser 
valorado como circunstância judicial  desabonadora,  não se subsume a qualquer  uma das 
majorantes do crime de roubo, impondo-se, portanto, a redução da pena na terceira fase da 
dosimetria,  em  observância  ao  princípio  da  retroatividade  da  Lei  Penal  mais  benéfica, 
insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República". Precedente do STJ (HC 449.410/SP, 
Rel.  Ministro  Ribeiro  Dantas,  quinta  turma,  julgado  em  26/06/2018,  dje  01/08/2018).  No 
tocante  ao  crime  de  corrupção  de  menores,  verifica-se  a  ocorrência  da  prescrição  da 
pretensão punitiva estatal, pois ultrapassado o prazo prescricional entre a data da publicação 
da sentença condenatória e a presente data, ocasionando a extinção da punibilidade do réu. 
Recurso conhecido e parcialmente  provido.  Pena reduzida  no tocante  ao crime de roubo 
circunstanciado  (artigo  157,  §2º,  II,  do  CP).  Reconhecimento  da  prescrição  da  pretensão 
punitiva  estatal  quanto  ao delito  previsto  no  artigo  244-b do ECA.  (TJCE;  APL 0767109-
57.2014.8.06.0001;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Francisco  Martonio  Pontes  de  
Vasconcelos; DJCE 25/09/2018; Pág. 149)
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RECURSO CRIME EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CPB). ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊN-
CIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPÓSITO DE PRO-
VA AUTORIZA A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. EX-
CLUSÃO DE QUALIFICADORA. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSSIBI-
LIDADE. PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVI-
DO. 1. Alega o recorrente que existem nos autos provas suficientes de que tenha praticado o 
crime de homicídio narrado na denúncia em legítima defesa, pugnando pela absolvição sumá-
ria, ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora imputada. 2. Na fase do iudicium accusati -
onis, só é possível a absolvição sumária em reconhecimento de legítima defesa quando, em 
razão da prova colhida, restar consolidado, de forma categórica e isenta de dúvida, que o 
agente agiu sob o manto da excludente de ilicitude. 3. O cenário fático explanado nos autos  
não atesta de forma cristalina e irrefutável a tese defensiva, devendo a acusação ser submeti-
da ao Tribunal do Júri para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. Em respei-
to ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de 
pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracteri -
zação ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. 5. O compósito de prova autoriza 
a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal popular nos exatos termos admitidos na deci -
são de pronúncia. 6. Pronúncia mantida em seus exatos termos. 7. Recurso conhecido e im-
provido. (TJCE; RSE 1064038-62.2000.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia  
Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 28/09/2018; Pág. 88) 

PENAL E PROCESSO PENAL.  APELAÇÃO MINISTERIAL.  PLEITO DE CONDENAÇÃO 
QUANTO  AO  DELITO  DE  RECEPTAÇÃO  NA MODALIDADE  DOLOSA.  AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO  DA  ORIGEM  ILÍCITA  DA  ARMA  QUE  O  APELADO  PORTAVA. 
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.  1.  Inconformado com sentença que, 
apesar de condenar Francisco Francelino da Silva à pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo  
cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Estatuto do 
Desarmamento),  absolveu o apelado quanto à acusação de que também teria praticado o 
crime  de  receptação,  o  Ministério  Público  interpôs  recurso  de  apelação  requerendo  a 
condenação do acusado nas tenazes do art. 180 do Código Penal (fls. 110/119). 2.  In casu, 
não há provas de que a arma que portava o apelado era produto de furto ou roubo. Não há  
também demonstração  irrefutável  de  que  a  pessoa  que  vendeu  a  arma  para  o  acusado 
praticou o delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, vez que não restou comprovado nos 
autos que tal indivíduo praticava de fato o comércio de armas com habitualidade, elementar 
necessária para a caracterização do supracitado crime. Neste contexto, nada impede que se 
cogite que a supracitada transação ocorreu entre o proprietário da arma e o acusado, fato  
que, repise-se, não se qualifica como o delito tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/03, crime 
habitual que o é. 3. Assim, não restando demonstrado cabalmente a origem ilícita da arma que 
o  acusado  portava,  medida  que  se  impõe  é  a  manutenção  da  sentença  no  atinente  à  
absolvição do mesmo quanto ao delito de receptação prevista no art. 180,   caput  , do Código   
Penal.  Precedentes.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  (TJCE;  APL  0775766-
85.2014.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE  
04/09/2018; Pág. 111)
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APELAÇÃO.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO  SIMPLES.  CONDENAÇÃO. 
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  TENTATIVA.  INVIABILIDADE.  EFETIVA  INVERSÃO  DA 
POSSE  DA RES  FURTIVA.  TEORIA DA AMOTIO. Desnecessidade  da  posse  mansa  e 
pacífica. Súmula nº 11 TJCE. Crime efetivamente consumado. Reprimenda no mínimo legal. 
Recurso conhecido e desprovido. Para a consumação do crime de roubo ou furto, de acordo 
com a teoria da amotio ou apprehensio, basta a mera inversão da posse do bem subtraído,  
sendo irrelevante o fato do agente ter tido, ou não, a posse mansa e pacífica da Res furtiva. 
Precedentes do STF e STJ. Súmula nº 11 do TJCE. Assim sendo, tendo ficado esclarecido 
nos autos que o recorrente efetivamente subtraiu o pertence da vítima, tornando-se possuidor, 
ainda  que  temporário,  do  bem,  não  se  vê  possibilidade  de  acolhimento  da  tese  de 
desclassificação para tentativa, vez que o crime indubitavelmente consumou-se na espécie. 
Pena no mínimo legal.  Dosimetria  irreprochável.  Recurso conhecido e  desprovido. (TJCE; 
APL 0679587-60.2012.8.06.0001;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Ligia  Andrade  de  
Alencar Magalhães; DJCE 04/09/2018; Pág. 112) 

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. 
INOCORRÊNCIA. PLEITO POR NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE.  Decisão dos jurados em 
consonância  com o  acervo  probatório.  Condenação  que  encontra  suporte  na  prova  oral. 
Princípio da soberania dos vereditos. Súmula nº 6 TJCE. Recurso conhecido e desprovido. 
Expedição de mandado de prisão para cumprimento imediato da pena imposta. Não estando a 
decisão dos jurados contrária às provas dos autos, nos termos do artigo 593, III, "d", do CPP, 
o  que  somente  se  daria  se  estivesse  inteiramente  dissociada  dos  elementos  apurados, 
imperioso se faz manter o veredito condenatório, por respeito ao princípio constitucional da 
soberania  dos  veredictos.  Súmula  nº.  6  TJCE.  Sentença  mantida.  Recurso  conhecido  e 
desprovido.  No julgamento do  habeas corpus nº 126.292-SP, o Supremo Tribunal  Federal 
decidiu afastar a exigibilidade do trânsito em julgado da condenação para o recolhimento do 
condenado ao cárcere, considerando ser suficiente, para tanto, a confirmação da sentença em 
grau de apelação pelo tribunal competente. Diante disso, hei por bem determinar a expedição,  
por este tribunal de justiça, do mandado de prisão em desfavor do recorrente marcos antonio 
Lima de morais após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso passível de 
análise  meritória  por  esta  2ª  instância.  (TJCE;  APL 0909579-05.2000.8.06.0001;  Primeira  
Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 13/09/2018; Pág.  
106) 
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