
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 28 de fevereiro de 2019 – Nº 02

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 02 /2019, 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
◦ Ministro acolhe recurso do MPF e autoriza execução provisória de pena restritiva de 

direitos  https://goo.gl/wNFmHY  

◦ Quebrar sigilo  de celular em audiência de custódia sem fundamento 
viola intimidade https://goo.gl/mgtF8i  

◦ Nos  EUA,  plea  bargain  foi  instituído  para  desafogar  tribunais 
https://goo.gl/cioMFo  

◦ Adoção  do  plea  bargaining  no  projeto  "anticrime":  remédio  ou 
veneno? https://goo.gl/PypS9S  

◦ Governo desmembra "pacote anticrime" em três PLs a serem levados 
ao Congresso https://goo.gl/rUQifN  

◦ Suspenso julgamento de  HC em que se  discute  redução da pena de 
condenado por tráfico internacional de drogas  https://goo.gl/CqnAfG 

◦ Pessoa jurídica não tem honra subjetiva que possa configurar delito de 
injúria, diz TJ-SP https://goo.gl/AR9GYQ  

◦ Transexuais  devem  cumprir  pena  em  presídio  feminino,  diz  parecer  da  PGR 
https://goo.gl/8SKrNJ  

◦ STJ reconhece continuidade delitiva e  reduz pena de falsificação de 17 para 2 anos 
https://goo.gl/e7MjqL  

◦ Situações  excepcionais  podem  impedir  prisão  domiciliar  para  mães  mesmo  após 
alterações do CPP https://goo.gl/3ahuN6  

◦ 1ª  Turma  do  STF  julga  HC  coletivo  para  que  presos  federais  voltem  a  estados 
https://goo.gl/LpJ7M4  

◦ Barroso  anula  processo  da  Justiça  Militar  que  começou  com interrogatório  de  réu 
https://goo.gl/RTLSGg 
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DIRETO DO STF      

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE 
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO 
DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO 
PREENHIDOS.  VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.  PRECEDENTES.  1.  O 
reconhecimento da continuidade delitiva,  prevista no  art.  71 do Código Penal, está condicionado ao 
preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma 
espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas 
(mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de 
propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes. 2. A análise de fatos e 
provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que 
se nega provimento.(STF; HC-AgR 165.661; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 
19/02/2019) 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE 
HOMICÍDIO QUALIFICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 121, 
§  2º,  II,  III,  IV,  VI,  C/  C  §  2º-A,  DO  CÓDIGO  PENAL.  PLEITO  DE  REVOGAÇÃO  DA 
CUSTÓDIA CAUTELAR.  DECRETAÇÃO  DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADA.  REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-  PROBATÓRIO. 
INADMISSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.  INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.  A decretação da custódia preventiva para 
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei 
penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. 
Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  DJe de 19/11/2014,  HC nº  113.203,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso, 
Primeira Turma, DJe de 22/08/2014). 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto de 
apuração do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, III, IV, VI, c/c § 2º-A, do Código Penal. 3. Para 
dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo 
o  habeas  corpus  ação  inadequada para  a  valoração e  exame minucioso  do  acervo fático-probatório 
engendrado nos autos.  4.  A reiteração dos argumentos trazidos  pelo agravante na petição inicial  da 
impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada.  Precedentes:  HC 136.071-AgR, Segunda 
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. 
Min.  Edson  Fachin,  DJe  de  17/05/2016;  RHC  124.487-AgR,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Roberto 
Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 165.614; Primeira Turma; 
Rel. Min. Luiz Fux; DJE 19/02/2019)
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AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  CRIME TIPIFICADO NO ART.  305 DO 
CÓDIGO PENAL (SUPRESSÃO DE DOCUMENTO). PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DA 
IMPUTAÇÃO PARA O CRIME DO ART.  356  DO MESMO DIPLOMA (SONEGAÇÃO DE 
PAPEL  OU  OBJETO  DE  VALOR  PROBATÓRIO).  INEXISTÊNCIA  DE  FLAGRANTE 
EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO POSTA NA DENÚNCIA. 1. Nos termos do Código de Processo 
Penal, o momento apropriado, em regra, para o ajuste da tipificação trazida na denúncia ocorre por 
ocasião da sentença, quando o magistrado pode proceder à emendatio ou à mutatio libelli (arts. 383 e 
384). Conforme dispõe o § 1º do art. 383, se, em consequência de definição jurídica diversa, houver  
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo,  o juiz procederá de acordo com o 
disposto em lei; a significar, portanto, que o regular trâmite da ação penal, no presente caso, não implica 
qualquer  constrangimento  ilegal  ao  direito  de  locomoção  do  ora  agravante.  2.  Ademais,  é  da 
competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos 
de prova colhidos  durante  a  instrução criminal  e  conferir  definição jurídica  adequada para os  fatos 
apurados. O exame antecipado desta Corte Suprema a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara 
afronta ao juízo natural da causa penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(HC  164907  AgR,  Relator(a):  Min.  ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  julgado  em 
15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019) 

INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 317 C/C ART. 327, § 
2º,  DO  CÓDIGO  PENAL E  ART.  1º,  V,  DA LEI  9.613/1998).  PRAZO  EM  DOBRO  PARA 
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ACESSO INTEGRAL AOS DEPOIMENTOS 
COLHIDOS NO ÂMBITO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  REJEIÇÃO.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
DEMONSTRADOS.  SUBSTRATO  PROBATÓRIO  MÍNIMO  PRESENTE.  ATENDIMENTO 
DOS  REQUISITOS  DO  ART.  41  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  DENÚNCIA 
RECEBIDA EM PARTE.  1. Em se tratando de procedimento eletrônico,  o sincronismo das partes 
quanto ao acesso aos autos afasta, com autorização da lei, o sentido da aplicação subsidiária do art. 229 
do CPC/2015 mediante  concessão  de  prazo  dobrado para  manifestação dos  acusados  assistidos  por 
defensores  distintos.  Precedentes.  2.  “Tratando-se  de  colaboração  premiada  contendo  diversos 
depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo 
sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes 
procedimentos  investigatórios,  em diferentes  estágios  de  diligências,  não  assiste  a  um determinado 
denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos 
elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito” (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 
Tribunal  Pleno,  DJe  de  12.5.2016).  3.  Não contém mácula  a  impedir  a  deflagração  de  ação  penal 
denúncia  que  descreve,  de  forma  lógica  e  coerente,  a  imputação  no  contexto  em  que  se  insere, 
permitindo  ao  acusado  compreendê-la  e  exercer  seu  direito  de  defesa  (AP 560,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel.  Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, DJe de 03.08.2015). 4.  O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de 
cognição  exauriente.  Assim,  há  que  se  diferenciar  os  requisitos  para  o  recebimento  da  exordial 
acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação 
criminal.  5.  Conforme  já  anunciado  pelo  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o  conteúdo  dos 
depoimentos  colhidos  em  colaboração  premiada  não  é  prova  por  si  só  eficaz,  tanto  que  descabe 
condenação  lastreada  exclusivamente  neles,  nos  termos  do  art.  4º,  §  16,  da  Lei  12.850/2013.  São 
suficientes, todavia, como indício de autoria para fins de recebimento da denúncia (Inq 3.983, Rel. Min. 
TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  DJe  de  12.5.2016).  No  caso,  há  indiciariamente  substrato 
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probatório mínimo de materialidade e autoria. 6. É inviável a incidência da causa de aumento do art. 
327, § 2º, do Código Penal, pelo mero exercício do mandato parlamentar (INQ 3.983 Rel. Min. TEORI 
ZAVASKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016; e INQ 3.997 Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Tribunal Pleno, 
DJe de 26.9.2016), porquanto a jurisprudência desta Corte determina a existência de uma imposição 
hierárquica (INQ 2.191, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 8.5.2009), sequer descrita 
nos presentes autos. 7. Denúncia recebida, em parte, com relação ao art. 317 do Código Penal e art. 1º, 
caput,  V,  da  Lei  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  12.683/2012.
(Inq 4118, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018) 

LEGITIMIDADE  –  QUEIXA-CRIME  –  OFENDIDA.  Possui  legitimidade  para  formalizar  ação 
penal privada a mulher de cidadão quando atribuída a este infidelidade conjugal – inteligência do artigo 
30  do  código  de  processo  penal.  (STF;  Pet-AgR  7.417;  Red.  Desig.  Min.  Marco  Aurélio;  DJE 
26/02/2019) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  CRIME TIPIFICADO NO  ART.  305 DO 
CÓDIGO PENAL(SUPRESSÃO DE DOCUMENTO).  PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DA 
IMPUTAÇÃO PARA O CRIME DO ART.  356  DO MESMO DIPLOMA (SONEGAÇÃO DE 
PAPEL  OU  OBJETO  DE  VALOR  PROBATÓRIO).  INEXISTÊNCIA  DE  FLAGRANTE 
EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO POSTA NA DENÚNCIA. 1. Nos termos do Código de Processo 
Penal, o momento apropriado, em regra,  para o ajuste da tipificação trazida na denúncia ocorre por 
ocasião da sentença, quando o magistrado pode proceder à emendatio ou à  mutatio libelli(arts. 383 e 
384). Conforme dispõe o § 1º do art. 383, se, em consequência de definição jurídica diversa, houver  
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo,  o juiz procederá de acordo com o 
disposto em lei; a significar, portanto, que o regular trâmite da ação penal, no presente caso, não implica 
qualquer  constrangimento  ilegal  ao  direito  de  locomoção  do  ora  agravante.  2.  Ademais,  é  da 
competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos 
de prova colhidos  durante  a  instrução criminal  e  conferir  definição jurídica  adequada para os  fatos 
apurados. O exame antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito da matéria, em rigor, implicaria 
clara  afronta  ao  juízo  natural  da  causa  penal.  Precedentes.  3.  Agravo  Regimental  a  que  se  nega 
provimento.  (STF;  HC-AgR  164.907;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Alexandre  de  Moraes;  DJE  
26/02/2019)
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            JULGADOS DO

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES 
DE  CONSUMO.  LEI  N.  8.137/1990.  RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA  E  ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.  EXCEPCIONALIDADE.  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO  DE  PLANO  DE  POSSÍVEL  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL. 
INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  NULIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SUCESSIVAS 
PRORROGAÇÕES.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  STF.  QUEBRA DA 
CADEIA  DE  CUSTÓDIA.  RELATÓRIO  CIRCUNSTANCIADO.  PRESCINDIBILIDADE. 
REVOLVIMENTO  DA  PROVA.  IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO. 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, inocorrentes na espécie. 2. 
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 se termine por cercear o jus accusationis do Estado, 
salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício de futura e eventual 
ação penal. 3. O inciso XII do  artigo 5º da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações 
telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, imprescindível ordem judicial, devidamente 
fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. 
4. O art. 5º da Lei n. 9.296/1996 determina, quanto à autorização judicial de interceptação telefônica, 
que "a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da 
diligência,  que  não  poderá  exceder  o  prazo  de  quinze  dias,  renovável  por  igual  tempo  uma  vez 
comprovada a indispensabilidade do meio de prova". 5. No caso em exame, verifica-se a existência de 
fundamentação  idônea  a  justificar  a  necessidade  da  medida,  cujo  objeto  de  investigação  é  descrito 
claramente, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis das 
autoria e materialidade da infração penal punida com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos 
por outro meio. 6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a 
interceptação  telefônica  deve  perdurar  pelo  tempo  necessário  à  completa  investigação  dos  fatos 
delituosos,  devendo  o  seu  prazo  de  duração  ser  avaliado  fundamentadamente  pelo  magistrado, 
considerando os relatórios apresentados pela polícia, o que se verifica na espécie. 7. A quebra da cadeia 
de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele 
inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto 
abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo 
que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 8. Esta 
Corte firmou entendimento pela prescindibilidade do relatório circunstanciado previsto no previsto no 
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art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.296/1996, "por se tratar de elemento informativo e secundário, mormente quando 
presentes  elementos  substitutivos"  (HC  140.798/SC,  Rel.  Ministro  Sebastião  REIS  Júnior,  SEXTA 
TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 19/10/2012). 9. Em sede de habeas corpus, mostra-se incabível o 
exame das interceptações telefônicas para se verificar eventuais prejudicialidades existentes - em relação 
às datas ou períodos das interceptações faltantes, defeituosas, inaudíveis ou inacessíveis, na medida em 
que  não  comporta  o  exame  de  provas.  10.  Recurso  não  provido.  (STJ;  RHC  77.836;  Proc.  
2016/0286544-4; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/02/2019; DJE 12/02/2019) 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  CIVIL  DECORRENTE  DE 
INADIMPLEMENTO DE ALIMENTOS FIXADOS A TÍTULO DE MEDIDA PROTETIVA, NO 
ÂMBITO DE AÇÃO PENAL DESTINADA A APURAR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E  FAMILIAR  CONTRA  A  MULHER.  1.  INOBSERVÂNCIA  DOS  REQUISITOS  DE 
ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  VERIFICAÇÃO.  ANÁLISE,  DE OFÍCIO,  DA LICITUDE 
DO DECRETO PRISIONAL, EM RAZÃO DA MAGNITUDE DO DIRETO CONSTITUCIONAL 
DO  WRIT.  NECESSIDADE.  2.  HIGIDEZ  DA DECISÃO  PARA SUBSIDIAR  A IMEDIATA 
COBRANÇA JUDICIAL DA VERBA ALIMENTAR.  RECONHECIMENTO.  3.  NATUREZA 
SATISFATIVA  DA  MEDIDA  (E  NÃO  ASSECURATÓRIA).  DESNECESSIDADE  DE 
AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  PRINCIPAL  NO  PRAZO  DE  30  (TRINTA)  DIAS. 
RECONHECIMENTO.  4.  SUBSISTÊNCIA  DO  DEVER  DE  PRESTAR  ALIMENTOS 
ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE, DESENCADEADA 
PELA  PRÁTICA  DE  VIOLAÇÃO  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR.  RECONHECIMENTO.  5. 
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA ATÉ A REVOGAÇÃO JUDICIAL DA DECISÃO QUE 
A FIXOU. NECESSIDADE. 6.RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Não obstante a 
existência  de  vícios  formais  que obstam o conhecimento  do recurso,  dada a  magnitude da garantia 
constitucional do habeas corpus,  decorrente da proteção do direito à liberdade a que visa assegurar, 
impõe-se o exame de suas razões para constatação de eventual flagrante ilegalidade, apta a ensejar a 
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.2. Controverte-se no presente recurso ordinário em 
habeas corpus, se a decisão proferida no processo penal # que fixa alimentos provisórios ou provisionais  
em favor da então companheira e de sua filha, em razão da prática de violência doméstica, estribada no 
art. 22, V, da Lei n. 11.340/2006 e, no caso dos autos, ratificada em acordo homologado judicialmente no 
bojo  da  correlata  execução  de  alimentos  #  constitui  título  hábil  para  cobrança  (e,  em  caso  de 
inadimplemento,  passível de decretação de prisão civil)  ou se, para tal  propósito,  seria necessário o 
ajuizamento, no prazo de 30 (trinta) dias, de ação principal de alimentos (propriamente dita), sob pena 
de decadência do direito. 3. A medida protetiva de alimentos, fixada por Juízo materialmente competente 
é, por si, válida e eficaz, não se encontrando, para esses efeitos, condicionada à ratificação de qualquer 
outro Juízo, no bojo de outra ação, do que decorre sua natureza satisfativa, e não cautelar. Tal decisão 
consubstancia,  em  si,  título  judicial  idôneo  a  autorizar  a  credora  de  alimentos  a  levar  a  efeito,  
imediatamente, as providências judiciais para a sua cobrança, com os correspondentes meios coercitivos 
que a lei dispõe. Compreensão diversa tornaria inócuo o propósito de se conferir  efetiva proteção à 
mulher,  em situação de hipervulnerabilidade,  indiscutivelmente.  4.  O inciso V do art.  22 da  Lei  n. 
11.340/2006 faz menção a alimentos provisórios ou provisionais, termos que são utilizados, no mais das 
vezes,  como  sinônimos.  Embora  não  o  sejam  tecnicamente,  a  diferença  é  apenas  terminológica  e 
procedimental,  guardando  entre  si,  na  substância,  inequívoca  identidade,  destinando-se  a  garantir  à 
alimentanda, temporariamente, os meios necessários à sua subsistência, do que ressai a sua natureza 
eminentemente  satisfativa,  notadamente  porque  a  correspondente  verba  alimentar  não  comporta 
repetição.  Desse  modo,  à  medida  protetiva  de  alimentos  (provisórios  ou  provisionais)  afigura-se 
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absolutamente inaplicável o art. 806 do CPC/1973 (art. 308 do CPC/2015), que exige o ajuizamento de 
ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda da eficácia da medida, já que não se cuida  
de medida assecuratória/instrumental.  5.  O entendimento que melhor  se  coaduna com os  propósitos 
protetivos da Lei n. 11.340/2006 é o que considera subsistentes os alimentos provisórios e provisionais 
enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade desencadeada pela prática de violência doméstica e 
familiar  #  e  não,  simplesmente,  enquanto  perdurar  a  situação  de  violência.  5.1  O dever  de  prestar 
alimentos, seja em relação à mulher, como decorrência do dever de mútua assistência, seja em relação 
aos  filhos,  como  corolário  do  dever  de  sustento,  afigura-se  sensivelmente  agravado  nos  casos  de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse contexto de violência, a mulher encontra-se em 
situação  de  hipervulnerabilidade,  na  medida  em  que,  não  raras  as  vezes,  por  manter  dependência 
econômica com o seu agressor # se não por si, mas, principalmente, pelos filhos em comum #, a sua  
subsistência, assim como a de seus filhos, apresenta-se gravemente comprometida e ameaçada. 5.2 A par 
da  fixação  de  alimentos,  destinados  a  garantir  a  subsistência  da  mulher  em  situação  de 
hipervulnerabilidade,  o  magistrado  deve,  impreterivelmente,  determinar  outras  medidas  protetivas 
destinadas justamente a cessar, de modo eficaz, a situação de violência doméstica imposta à mulher. 
Compreender que a interrupção das agressões, por intermédio da intervenção judicial, seria suficiente 
para findar o dever de prestação de alimentos (a essa altura, se reconhecido, sem nenhum efeito prático)  
equivaleria a reconhecer a sua própria dispensabilidade, ou mesmo inutilidade, o que, a toda evidência,  
não é o propósito da lei. A cessação da situação de violência não importa, necessariamente, o fim da 
situação de hipervulnerabilidade em que a mulher se encontra submetida, a qual os alimentos provisórios 
ou provisionais  visam,  efetivamente,  contemporizar.  5.3 A revogação da  decisão que  fixa a  medida 
protetiva de alimentos depende de decisão judicial que reconheça a cessação de tal situação, cabendo, 
pois, ao devedor de alimentos promover as providências judiciais para tal propósito, sem o que não há 
falar em exaurimento da obrigação alimentar. 6. Recurso ordinário não conhecido, inexistindo qualquer 
ilegalidade do decreto prisional impugnado que autorize a concessão da ordem de habeas corpus, de 
ofício.  (RHC 100.446/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO 
DE  DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  AO  TRÁFICO.  AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL  DE 
ESPELHAMENTO,  VIA  WHATSAPP  WEB,  DAS  CONVERSAS  REALIZADAS  PELO 
INVESTIGADO COM TERCEIROS. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA.  IMPOSSIBILIDADE.  PRESENÇA  DE  DISPARIDADES  RELEVANTES. 
ILEGALIDADE  DA  MEDIDA.  RECONHECIMENTO  DA  NULIDADE  DA  DECISÃO 
JUDICIAL  E  DOS  ATOS  E  PROVAS  DEPENDENTES.  PRESENÇA  DE  OUTRAS 
ILEGALIDADES.  LIMITAÇÃO  AO  DIREITO  DE  PRIVACIDADE  DETERMINADA  SEM 
INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DETERMINAÇÃO ANTERIOR 
DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FIXAÇÃO DIRETA DE PRAZO DE 60 
(SESSENTA) DIAS, COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.  1. Hipótese em que,  após coleta de dados do 
aplicativo WhatsApp, realizada pela Autoridade Policial mediante apreensão judicialmente autorizada de 
celular  e  subsequente  espelhamento  das  mensagens  recebidas  e  enviadas,  os  Recorrentes  tiveram 
decretadas contra si prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35  
da Lei n.º  11.343/2006. 2.  O espelhamento das mensagens do WhatsApp ocorre em sítio eletrônico 
disponibilizado pela própria empresa, denominado WhatsApp Web. Na referida plataforma, é gerado um 
tipo específico de código de barras, conhecido como Código QR (Quick Response), o qual só pode ser 
lido pelo celular do usuário que pretende usufruir do serviço. Daí a necessidade de apreensão, ainda que 
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por breve período de tempo, do aparelho telefônico que se pretende monitorar.3. Para além de permitir o  
acesso ilimitado a todas as conversas passadas, presentes e futuras, a ferramenta WhatsApp Web foi 
desenvolvida com o objetivo de possibilitar ao usuário a realização de todos os atos de comunicação a 
que teria acesso no próprio celular. O emparelhamento entre celular e computador autoriza o usuário, se 
por algum motivo assim desejar, a conversar dentro do aplicativo do celular e, simultaneamente, no 
navegador da internet, ocasião em que as conversas são automaticamente atualizadas na plataforma que 
não esteja sendo utilizada. 4. Tanto no aplicativo, quanto no navegador, é possível, com total liberdade, o 
envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou 
recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum 
contato.  Eventual  exclusão  de  mensagem  enviada  (na  opção  "Apagar  somente  para  Mim")  ou  de 
mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, 
seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de 
prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão 
da  tecnologia  de  encriptação  ponta-a-ponta,  não  armazena  em  nenhum  servidor  o  conteúdo  das 
conversas dos usuários. 5. Cumpre assinalar, portanto, que o caso dos autos difere da situação, com 
legalidade amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em que, a exemplo de conversas 
mantidas por e-mail, ocorre autorização judicial para a obtenção, sem espelhamento, de conversas já 
registradas no aplicativo WhatsApp, com o propósito de periciar seu conteúdo.
6. É impossível, tal como sugerido no acórdão impugnado, proceder a uma analogia entre o instituto da 
interceptação telefônica (art.1.º, da Lei n.º 9.296/1996) e a medida que foi tomada no presente caso.
7. Primeiro: ao contrário da interceptação telefônica, no âmbito da qual o investigador de polícia atua 
como mero observador de conversas empreendidas por terceiros, no espelhamento via WhatsApp Web o 
investigador de polícia tem a concreta possibilidade de atuar como participante tanto das conversas que 
vêm a ser realizadas quanto das conversas que já estão registradas no aparelho celular, haja vista ter o 
poder,  conferido pela  própria  plataforma online,  de interagir  nos diálogos mediante envio de novas 
mensagens  a  qualquer  contato  presente  no  celular  e  exclusão,  com  total  liberdade,  e  sem  deixar 
vestígios,  de  qualquer  mensagem passada,  presente  ou,  se  for  o  caso,  futura.8.O  fato  de  eventual 
exclusão de mensagens enviadas (na modalidade "Apagar para mim") ou recebidas (em qualquer caso) 
não deixar absolutamente nenhum vestígio nem para o usuário nem para o destinatário, e o fato de tais 
mensagens  excluídas,  em  razão  da  criptografia  end-to-end,  não  ficarem  armazenadas  em  nenhum 
servidor,  constituem fundamentos  suficientes  para  a  conclusão  de  que  a  admissão  de  tal  meio  de 
obtenção de prova implicaria indevida presunção absoluta da legitimidade dos atos dos investigadores, 
dado  que  exigir  contraposição  idônea  por  parte  do  investigado  seria  equivalente  a  demandar-lhe 
produção de prova diabólica.9.Segundo: ao contrário da interceptação telefônica, que tem como objeto a 
escuta de conversas realizadas  apenas depois  da autorização judicial  (ex nunc),  o espelhamento via 
Código QR viabiliza ao investigador de polícia acesso amplo e irrestrito a toda e qualquer comunicação 
realizada  antes  da  mencionada  autorização,  operando  efeitos  retroativos  (ex  tunc).10.  Terceiro:  ao 
contrário da interceptação telefônica, que é operacionalizada sem a necessidade simultânea de busca 
pessoal ou domiciliar para apreensão de aparelho telefônico, o espelhamento via Código QR depende da 
abordagem  do  indíviduo  ou  do  vasculhamento  de  sua  residência,  com  apreensão  de  seu  aparelho 
telefônico por breve período de tempo e posterior devolução desacompanhada de qualquer menção, por 
parte da Autoridade Policial, à realização da medida constritiva, ou mesmo, porventura - embora não 
haja nos autos notícia de que isso tenha ocorrido no caso concreto -, acompanhada de afirmação falsa de 
que nada foi feito.11.Hipótese concreta dos autos que revela, ainda, outras três ilegalidades: (a) sem que 
se  apontasse  nenhum  fato  novo  na  decisão,  a  medida  foi  autorizada  quatro  meses  após  ter  sido 
determinado o arquivamento dos autos; (b) ausência de indícios razoáveis da autoria ou participação em 
infração penal a respaldar a limitação do direito de privacidade; e (c) ilegalidade na fixação direta do 
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prazo de 60 (sessenta) dias, com prorrogação por igual período. 12. Recurso provido, a fim de declarar a 
nulidade da decisão judicial que autorizou o espelhamento do WhatsApp via Código QR, bem como das 
provas e dos atos que dela diretamente dependam ou sejam consequência, ressalvadas eventuais fontes 
independentes, revogando, por conseguinte, a prisão preventiva dos Recorrentes, se por outro motivo 
não estiverem presos.(RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 
27/11/2018, DJe 12/12/2018)

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
CABIMENTO  DE  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  CONTRA  DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA  QUE  INDEFERE  PRODUÇÃO  ANTECIPADA  DE  PROVA  NAS 
HIPÓTESES  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO  (ART.  366,  CPP). 
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP.Tendo em conta que o art. 
3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva 
quanto de aplicação analógica na seara processual  penal,  a  jurisprudência tem entendido possível  a 
utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra 
decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 
do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. Exemplos  
disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à 
denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual  
(inciso XI do art. 581 do CPP). 2. "Cabe a aplicação analógica do inciso XI do artigo 581 do Código de 
Processo Penal aos casos de suspensão condicional do processo, viabilizada, aliás, pela subsidiariedade 
que o artigo 92 da Lei nº 9.099/95 lhe atribui". (REsp 601.924/PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 339 e REsp 263.544/CE, Rel. 
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 19/12/2002, p. 
457). 3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a 
primeira  parte  do  art.  366 do CPP,  e  o  Ministério  Público  pugnou pela  oitiva  das  testemunhas  da 
acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas 
têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal. 4. Cabível o manejo de recurso em sentido 
estrito  contra  decisão  que  ordenar  a  suspensão  do  processo,  as  providências  de  natureza  cautelar 
advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso. Por consequência, a 
decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos 
de  sursis  processual,  também  desafia  recurso  em  sentido  estrito.  Precedentes:  AgRg  no  REsp 
1.539.695/GO,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em  01/06/2017,  DJe 
12/06/2017;  EDcl  no  HC 283.119/SP,  Rel.  Ministro  ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,  SEXTA 
TURMA,  julgado  em  07/11/2017,  DJe  14/11/2017;  AgRg  no  REsp  1.618.545/RN,  Rel.  Ministro 
ANTÔNIO  SALDANHA PALHEIRO,  Sexta  Turma,  Dje  de  15.2.2017;  REsp  1.630.598/RN,  Rel. 
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp n. 1.633.337/SP, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 24/11/2016; REsp 1.601.399/RN, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, Quinta Turma, Dje de 2.9.2016; REsp n. 1.604.709/RN, Relª. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, DJe de 9/8/2016; REsp 1628262/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA,  julgado  em  13/12/2016,  DJe  19/12/2016;  REsp  n.1.605.331/RN,  Rel.  Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 22/6/2016; REsp n. 1.535.543/GO, Rel.  Ministro JOEL ILAN 
PACIORNIK, DJe de 8/6/2016; REsp 1179202/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011. 5. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão 
embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Norte, para reconhecer o cabimento do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão que indefere 
produção antecipada de prova, nas hipóteses do art. 366 do CPP. (EREsp 1630121/RN, Rel.  Ministro 
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REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018)

PENAL  E  PROCESSUAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.  NÃO 
CONHECIMENTO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO DE TRAFICANTE DE DROGAS 
EFETUADA POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES, À PAISANA, FORA DO HORÁRIO DE 
SERVIÇO,  IDENTIFICANDO-SE  COMO  POLICIAIS  CIVIS  DA  DELEGACIA  DE 
ENTORPECENTES.  ALEGAÇÕES  DE  NULIDADE  POR  INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM  ESTADUAL,  POR  IRREGULARIDADE  NA  INTIMAÇÃO  DA  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA E  POR  AUSÊNCIA DE  INTIMAÇÃO  DE  UM  DOS  ADVOGADOS  DA 
DEFESA PARA REQUERER DILIGÊNCIAS (FASE DO REVOGADO ART. 499 DO CPP) QUE 
NÃO FORAM POSTAS NEM NO PRIMEIRO NEM NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  EXAME  EXCEPCIONAL  DA  COMPETÊNCIA  POR  SE 
TRATAR  DE  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA  (PRESSUPOSTO  PROCESSUAL  DE 
VALIDADE  DO  PROCESSO)  IMPLICITAMENTE  DECIDIDA  NAS  INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  HABEAS  CORPUS  NÃO 
CONHECIDO.  1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  alinhando-se  à  nova  jurisprudência  da  Corte 
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o 
remédio  constitucional  seja  utilizado  em  substituição  ao  recurso  ou  ação  cabível,  ressalvadas  as 
situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade 
do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. Se as 
alegações de nulidade por incompetência absoluta do Juízo, por irregularidade na intimação da sentença 
condenatória e por ausência de intimação de um dos advogados constituídos pela defesa na fase do art. 
499 do CPP não foram previamente postas perante as instâncias ordinárias,  revela-se inviável o seu 
exame por esta Corte Superior, em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. 
3. Excepcionalmente, diante do fato de que a alegada incompetência da Justiça comum estadual para 
julgamento  da  ação  penal  corresponde  a  pressuposto  processual  de  validade  da  relação  processual, 
matéria  de ordem pública,  cognoscível  até  mesmo de ofício,  e  da  presunção de que,  se  o julgador 
examinou  o  mérito  da  controvérsia  e,  ao  final,  prolatou  sentença  condenatória,  o  fez  porque, 
implicitamente, se reputou competente, é admissível o exame da competência para o julgamento do feito 
nesta  instância  superior.  4.  Não  há  como  se  reconhecer  a  competência  da  Justiça  Militar  para  o 
julgamento dos pacientes se, a despeito de serem Policiais Militares, agiram fora do horário de serviço,  
vestidos à paisana e em conjunto com outros três Policiais Civis, levando a vítima da extorsão mediante 
sequestro a crer que eram todos Policiais Civis da Delegacia de Tóxico e Entorpecente. Não preenchido, 
no caso concreto, o requisito da alínea "c" do inciso II do art. 9º do  Código Penal Militar. 5. Habeas 
corpus não conhecido. Acórdão.  Vistos,  relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não 
conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi 
votaram com o Sr. Ministro Relator.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  DECISÃO  QUE 
INDEFERE A LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Pedido de reconsideração, apresentado dentro do 
quinquídio  legal,  deve  ser  recebido  como  agravo  regimental,  em  homenagem  ao  princípio  da 
fungibilidade. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental 
contra a decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere a liminar, de forma motivada. 3. 
Reconsideração recebida como agravo regimental,  do qual não se conhece  (STJ; RCD-HC 480.030;  
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Proc. 2018/0309998-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 07/02/2019; DJE 22/02/2019)

                JULGADOS DO TJCE

LEI  DE EXECUÇÃO PENAL.  AGRAVO EM EXECUÇÃO.  DETRAÇÃO EM PROCESSOS 
DISTINTOS.  POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  HAJA  ABSOLVIÇÃO,  EXTINÇÃO  DA 
PUNIBILIDADE  OU  PENA  INFERIOR  AO  TEMPO  DE  RECOLHIMENTO.  AGRAVO 
MINISTERIAL IMPROVIDO. 1. Mostra-se possível a detração da pena em processos distintos, nas 
hipóteses em que o apenado tenha sido absolvido da imputação que deu origem à prisão, tenha sido 
declarada extinta sua punibilidade ou a pena imposta aplicada seja inferior ao tempo em que esteve 
recolhido.  2.  Agravo  improvido.  (TJCE;  Ag-ExPen  2004115-78.2006.8.06.0001;  Segunda  Câmara 
Criminal; Rel. Des. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos; DJCE 25/02/2019; Pág. 120) 

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO 
ABSOLUTÓRIO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  ALEGAÇÃO  DE 
ATIPICIDADE DA CONDUTA.  IMPROCEDÊNCIA.  POLICIAL MILITAR.  VEDAÇÃO DE 
PORTE  DE  ARMA COM  REGISTRO  IRREGULAR.  DOSIMETRIA.  CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS.  CULPABILIDADE.  MOTIVO.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.  REVISÃO. 
POSSIBILIDADE.  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.  CONFISSÃO.  REDUÇÃO  ABAIXO  DO 
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA 
REFORMADA.1. Cuidam os autos de apelação criminal, em que o recorrente, condenado pela prática 
do delito  previsto  no  art.  14 da  Lei  nº  10.826/03,  pleiteia  sua absolvição,  alegando atipicidade da 
conduta. Subsidiariamente, insurge-se contra exasperação da pena-base. 2. A materialidade e a autoria 
do crime restaram comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual, 
notadamente  a  prova  testemunhal.  3.  A condição do recorrente  de  policial  militar  não  lhe  permite 
irrestritamente o porte de armas e munições, porquanto, conforme restou comprovado nos autos, que o 
registro  da  arma  estava  irregular.  4.  A culpabilidade  como  circunstância  do  crime  é  aferida  pela 
intensidade do dolo em situação que se comprova a premeditação ou a frieza do agente ou a brutalidade 
da ação. 5. A circunstância judicial atinente aos motivos do crime trata dos elementos subjetivos que 
impulsionam o agente à prática do delito, não sendo possível sua avaliação em desfavor do réu quando 
as  razões  para  a  prática  do  delito  não  extrapolem  aquelas  do  própria  do  tipo  penal.  6.  Não  se 
verificando, no modus operandi do delito, excesso na conduta do acusado, impõe-se a neutralização da 
circunstância  judicial  referente  às  circunstâncias  do  crime.  7.  O  reconhecimento  de  circunstância 
atenuante, como a confissão, não pode levar a minoração da pena abaixo do mínimo legal. Súmula nº 
231 do STJ. 8. Recurso a que se dá parcial provimento. Sentença reformada.  (TJCE; APL 0678415-
83.2012.8.06.0001;  Terceira  Camara  Criminal;  Rel.  Des.  José  Tarcílio  Souza  da  Silva;  DJCE 
26/02/2019; Pág. 165) 
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HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PROCESSO  PENAL.  ROUBO  MAJORADO.  AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  PARA  A  MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA. 
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
PERICULOSIDADE  SOCIAL  DO  PACIENTE  EVIDENCIADA  PELA  GRAVIDADE 
CONCRETA DOS DELITOS E PELO MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA 
PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREVISTAS NO  ART. 319, DO 
CPP. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
IRREGULARIDADE  NA  PRISÃO  FLAGRANCIAL.  SANEAMENTO  OCORRIDO  PELA 
CONVERSÃO  DO  FLAGRANTE  EM  PRISÃO  PREVENTIVA  PELA  AUTORIDADE 
JUDICIAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante em 28.09.2018, 
pela prática dos delitos capitulados no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 2. Decreto preventivo 
suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade social do acusado, 
evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi, tendo sido indeferido pedido de 
liberdade provisória com base nos mesmos motivos. 3. Segundo consta nos autos, o paciente, "atuando 
com um comparsa, teria utilizado arma de fogo contra menores que saíam do ambiente escolar, e, ainda, 
teriam se prevalecido de roupas da empresa para a qual trabalhavam, escondendo a arma dentro de um 
balde de tinta", tendo roubado, então, 2 (dois) aparelhos celulares das vítimas. 4. Portanto, mostra-se 
incólume de dúvidas que a segregação preventiva do paciente está devidamente justificada, nos termos 
do  art.  93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em existência de evidente 
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação ou mesmo a adoção de providência cautelar diversa da 
prisão (artigo 319, do CPP). 5. Com relação às alegações de que o paciente possui condições pessoais 
favoráveis, sabe-se que essas, por si só, não afastam a possibilidade de determinação da segregação 
preventiva,  quando  estiverem  presentes  os  requisitos  autorizadores  da  mesma,  o  que  ocorreu  no 
presente caso concreto, conforme exposto pelo juiz. 6. Quanto à tese de irregularidade do flagrante, esta 
não merece prosperar, visto que, com a homologação da prisão em flagrante pelo juízo originário, e 
conseguinte conversão em prisão preventiva, torna superada a alegação de irregularidade do flagrante, 
diante da produção de novo titulo judicial a justificar a segregação, inviabilizando a rediscussão do 
ponto.  Precedentes.  7.  Ordem  conhecida  e  denegada.  (TJCE;  HC  0632210-86.2018.8.06.0000;  
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 22/02/2019; Pág. 89) 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA 
INFANTE.  (DISPOSITIVOS  DO  CP  VIGENTES  À  ÉPOCA  DOS  FATOS).  PLEITO  DE 
ABSOLVIÇÃO. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS DA 
INSTRUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CÔMPUTO  DO  TEMPO  DE  PRISÃO  PROVISÓRIA 
DECORRIDO PARA FIXAÇÃO DE REGIME NA SENTENÇA. DEFERIMENTO. ART. 387, § 2º 
DO CPP. ALTERAÇÃO PARA SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados contra criança, a 
palavra da vítima deve ser sopesada com relevante valor probatório, desde que corroborada por outros 
elementos  da  instrução.  In  casu,  as  testemunhas  de  acusação  trouxeram  elementos  sólidos  que  se 
somaram aos relatos da criança, comprovando inequivocamente autoria e materialidade. 2. Para efeito de 
fixação de pena na primeira fase da dosimetria por crime capitulado na antiga redação do art. 214 do CP, 
praticado após a entrada em vigor da  Lei nº 8.072/1990, deve-se tomar como parâmetro o patamar 
mínimo de 06 (seis) anos de reclusão, pois a citada Lei promoveu elevação da pena abstrata. Em que  
pese o entendimento exposto neste voto, na prática, a pena-base do réu não foi redimensionada, pois, 
mesmo tendo partido  de  patamar  inferior  e  negativado  várias  circunstâncias  judiciais  do  art.  59,  o 
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Magistrado  singular  acabou  por  fixar  pena-base  também em seis  anos.  Dada  a  impossibilidade  de 
reformatio  in  pejus  diante  de  recurso  exclusivo  da  defesa,  o  parâmetro  da  sentença  foi  mantido, 
resultando o produto final da dosimetria em quantum idêntico ao imposto em primeiro grau. 3. O tempo 
de prisão provisória deve ser considerado quando da fixação do regime, nos termos do art. 387 do CPP. 
À época da sentença, o réu já havia permanecido preso preventivamente por lapso temporal superior ao 
que seria suficiente para progressão de regime, caso estivesse cumprindo pena efetivamente. Embora 
não se trate de progressão em sede de decisão condenatória, tampouco em apelação, deve ser alterado o 
regime inicial  para semiaberto,  sem prejuízo das progressões já deferidas pelo Juízo das Execuções 
Penais.  4.  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJCE;  APL  1029842-66.2000.8.06.0001;  
Terceira Camara Criminal; Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 18/02/2019; Pág. 156)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA 
COMPROVADAS.  CONFISSÃO.  TENTATIVA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  CRIME 
CONSUMADO.  DESNECESSIDADE  DA  POSSE  TRANQUILA  DA  RES  FURTIVA. 
PRECEDENTES.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.  INAPLICABILIDADE. 
COAUTORIA CONFIGURADA NA CONSECUÇÃO DO CRIME. ATUAÇÃO EFETIVA NOS 
DOIS ASSALTOS. AUXÍLIO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria dos crimes 
restaram  sobejamente  comprovadas  pela  produção  probante  levada  a  efeito  durante  a  instrução 
processual. A confissão do recorrente e o depoimento das vítimas mostram-se suficientemente hábeis 
para comprovar a tese da acusação. 2. Para a configuração do crime de roubo não se exige a posse mansa 
da  Res furtiva, bastando sua simples detenção, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da 
vítima. Precedentes dos tribunais superiores. 3. Não acolhida a alegação de roubo na forma tentada. 4. 
Apesar de somente o comparsa ter permanecido com a arma em punho, a conduta do apelante foi de 
efetiva contribuição para o êxito dos dois assaltos, inviabilizando o reconhecimento da participação de 
menor importância. 5. Recurso a que se nega provimento.  (TJCE; APL 0730665-25.2014.8.06.0001; 
Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 13/02/2019; Pág. 142) 

PROCESSUAL  PENAL.  ESTELIONATO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  ALEGAÇÃO  DE 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE 
O  MESMO  É  PERIGOSO  AO  CONVÍVIO  SOCIAL.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS 
INDISPENSÁVEIS  PARA  QUE  SEJA  MANTIDA  A  SUA  CUSTÓDIA  PROVISÓRIA. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO TJCE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. 
INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.  1. A teor de remansoso entendimento 
firmado  no  âmbito  do  STJ  e  do  próprio  STF,  a  prisão  provisória  em  nada  ofende  o  princípio 
constitucional do estado de inocência. 2. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, haja vista a 
necessidade de se preservar a ordem pública e de aplicar a Lei Penal, deve ser mantida a decisão que 
determinou o recolhimento do paciente ao cárcere, mormente em razão da reiteração delitiva. 3. Ordem 
conhecida e denegada.  (TJCE; HC 0631287-60.2018.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.  
Haroldo Correia de Oliveira Máximo; DJCE 01/02/2019; Pág. 95) 
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