
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 29 de março de 2019 – Nº 03

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 03 /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
• Pagamento  de  dívida  por  furto  de  energia  não  afasta  punição  penal,  diz  STJ 

https://goo.gl/1Gb3n1  

• Advogado não precisa ser intimado para oitivas  de inquérito,  decide 2ª  Turma do STF 
https://goo.gl/qFCGaU  

• STJ determina transferência de travesti  para ala feminina de presídio 
https://goo.gl/1HQiVM    

•  AGU muda de entendimento e  passa  a defender prisão após 2º  grau 
https://goo.gl/Bz6NWp  

• Advogados vão ao STF para garantir interrogatório ao final da instrução 
https://goo.gl/AHpoAG  

• STF  nega  17  HCs  a  acusados  de  integrar  organização  criminosa 
https://goo.gl/DWiHb5  

• MPF  pede  prisão  preventiva  de  acusado  para  citação  em  processo 
criminal https://goo.gl/Dm2sYx 

• Júri  não  pode  ser  convocado  com  base  em  relato  preliminar,  diz  2ª  Turma  do  STF 
https://goo.gl/9pY5eH  

• Pena  extinta  há  mais  de  cinco  anos  não  é  mau  antecedente,  diz  Gilmar  Mendes 
https://goo.gl/Hff8Ck  
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DIRETO DO STF      

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS E DE FALSIDADE 
IDEOLÓGICA.  DEPUTADO  FEDERAL.  1.  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  46  DA LEI  Nº 
9.605/1998.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO.  OCORRÊNCIA.  CAUSA 
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 2. CRIME DE 
FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (ART.  299  DO  CP).  MATERIALIDADE  DELITIVA. 
COMPROVADA. AUTORIA DELITIVA. NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DOMÍNIO DO 
FATO. INAPLICABILIDADE. CARGO DE DIREÇÃO OCUPADO É INSUFICIENTE PARA, 
UNICAMENTE,  COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA.  RESPONSABILIDADE QUE NÃO 
PODE  SER  PRESUMIDA.  VEDAÇÃO  DA  RESPONSABILIDADE  PENAL  OBJETIVA. 
AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 3. CRIME DO ART. 69 DA LEI 
Nº 9.605/1998.  AUSÊNCIA DE PROVA DO RÉU TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO 
PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao 
crime descrito no art. 46 da lei nº 9.605/1998, tendo em vista que a causa interruptiva da prescrição 
ocorreu com o recebimento da denúncia, e desde então, não incidiram outras causas interruptivas ou 
suspensivas. 2. A teoria do domínio do fato não tem lugar para colmatar a falta de substrato probatório 
da autoria delitiva. Precedentes AP 975/AL e AP 898/SC. 3. No crime de falsidade ideológica, a conduta 
comissiva do tipo penal imputado não pode ser presumida, unicamente, pelo cargo de direção ocupado 
na época dos fatos, pois a contrario sensu estar-se-ia autorizar a aplicação da vedada responsabilidade 
penal  objetiva.  4.  O quadro processual  revela  a  insubsistência  de prova de manobra ou de conduta 
precedente  ou  posterior  do  denunciado,  que,  na  condição  de  diretor  geral,  causasse  óbices  ou 
dificuldades na atuação dos agentes responsáveis pela fiscalização no trato de questões ambientais. 5. 
Absolvição por ausência de provas de que o réu tenha concorrido para a prática dos crimes previstos nos  
arts. 299 do CP e 69 da Lei nº 9.605/1998, por força do art. 386, V, do CPP. (STF; AP 987; Rel. Min.  
Celso de Mello; DJE 08/03/2019) 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS. JUÍZO 
DE  ADMISSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  A  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE  DO  CPC/2015.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA AOS  FUNDAMENTOS  DA DECISÃO  QUE  INADMITIU  O 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS 
DE  ADMISSIBILIDADE  DE  RECURSO  DA COMPETÊNCIA  DE  OUTROS  TRIBUNAIS. 
AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/ 2015. 1.  A JURISPRUDÊNCIA DESTA 
SUPREMA CORTE É FIRME NO SENTIDO DE QUE INADMISSÍVEL O AGRAVO QUE NÃO 
ATACA  ESPECIFICAMENTE  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  QUE  INADMITIU  O 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287/STF.  2. Da detida leitura 
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das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da 
admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o 
extraordinário  na  origem.  3.  As  razões  do  agravo  interno  não  se  mostram  aptas  a  infirmar  os 
fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. 
Agravo interno conhecido e não provido. (STF; Ag-RE-AgR 1.175.198; Primeira Turma; Relª Min. Rosa  
Weber; DJE 13/03/2019) 

PROCESSUAL PENAL.  Habeas  corpus  originário. Tráfico  de  drogas,  associação  para  o  tráfico, 
organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de 
poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.a gravidade concreta dos delitos autoriza a decretação da 
prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2.a aferição de eventual demora na tramitação da 
ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a 
necessidade  de expedição de cartas  precatórias,  por  exemplo).  Os autos  não evidenciam desídia  ou 
injustificada demora por parte do poder judiciário 3.ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder 
que autorize a concessão do pedido. 4.habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida. (STF; HC 
143.555; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 22/03/2019) 

Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Importação de medicamentos sem registro 
sanitário.  Exame  de  proporcionalidade  da  pena.  Presença  de  repercussão  geral.  1.  A decisão 
recorrida declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código 
Penal,  cuja  pena  cominada é  10  (dez)  a  15  (quinze)  anos  de  reclusão,  para  aqueles  que  importam 
medicamento sem registro na ANVISA (art. 273, § 1º-B, do CP). 2. O Tribunal de origem afirmou que 
viola  o  princípio  da  proporcionalidade  a  cominação  de  pena  elevada  e  idêntica  para  uma  conduta 
completamente  diversa  daquela  praticada  por  quem  falsifica,  corrompe,  adultera  ou  altera  produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art.  273, caput,  do CP). Em razão disso, indicou que a 
conduta do § 1º-B, I, do art. 273, do Código Penal, deve ser sancionada com base no preceito secundário 
do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 3. Constituem questões constitucionais relevantes definir (i) se a 
cominação da pena em abstrato prevista para importação de medicamento sem registro, tipificada no art. 
273, § 1º-B, I, do Código Penal, viola os princípios da proporcionalidade e da ofensividade; e (ii) se é 
possível  utilizar  preceito  secundário  de  outro  tipo  penal  para  fixação  da  pena  pela  importação  de 
medicamento  sem registro.  (RE  979962  RG,  Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  julgado  em 
03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018 PUBLIC 09-08-2018) 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  SISTEMA 
PENAL ACUSATÓRIO.  PROVIMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA QUE 
DETERMINA  A  TRAMITAÇÃO  DIRETA  DO  INQUÉRITO  POLICIAL  ENTRE  O 
MINISTÉRIO PÚBLICO E A POLÍCIA CIVIL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22, I; 128, § 
5º;  129,  i;  E  144,  IX;  TODOS  DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  REPERCUSSÃO  GERAL 
RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão 
acerca da possibilidade da tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia  
Civil por Provimento da Corregedoria Geral de Justiça. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, 
nos termos do art.  1.035 do CPC. (RE 660814 RG, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, 
julgado em 07/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-
2019 ) 
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           JULGADOS DO

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO  PELO 
ABUSO DE CONFIANÇA.  ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA.  DECISÃO  SUCINTA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que recebe a denúncia(CPP, art. 396) e aquela que rejeita o 
pedido de absolvição sumária  (CPP, art.  397)  não demandam motivação exauriente,  considerando a 
natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de 
mérito,  que  somente  poderá  ser  proferido  após  o  desfecho  da  instrução  criminal,  com  a  devida 
observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 2. Na hipótese em 
apreço, o Juízo singular manifestou-se, sucintamente, acerca do preenchimento dos requisitos do art. 41 
do Código de Processo Penal e da inexistência de causas de rejeição referidas no art. 395 do CPP, sendo 
suficiente  para  o  recebimento  da  denúncia.  3.  Recurso  em habeas  corpus  não provido.  (STJ;  RHC 
99.014; Proc. 2018/0137077-9; RN; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 26/02/2019; DJE 
06/03/2019)

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
TRÁFICO  DE  DROGAS.  NULIDADE.  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  NECESSIDADE 
DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996, não 
será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros 
meios disponíveis. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem demonstrou validamente a necessidade de 
interceptação telefônica, pois, além de haver fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes pelo 
réu, o monitoramento presencial das ações criminosas realizadas era de difícil execução, haja vista o 
intenso comércio de drogas via conversas telefônicas e a falta de efetivo policial e material necessário 
para  o acompanhamento  da  atividade  delitiva.  3.  É  firme a  jurisprudência  desta  Corte  Superior  no 
sentido de que,  em se tratando alegada violação ao art.  2º,  II,  da Lei  n.  9.296/1996, cabe a defesa 
demonstrar se realmente haviam outros meios de provas disponíveis para a apuração dos fatos ao tempo 
do requerimento da quebra do sigilo telefônico, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não 
provido.  (STJ;  AgRg-AREsp 830.337;  Proc.  2015/0321746-1; SC; Quinta Turma; Rel.  Min.  Ribeiro  
Dantas; Julg. 26/02/2019; DJE 06/03/2019) 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PECADO 
CAPITAL.  LEI  DE  LICITAÇÃO  (ARTS.  89,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  E  90).  PECULATO. 
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  REQUISITOS  DO  ART.  41  DO  CPP 
DEVIDAMENTE  PREENCHIDOS.  AÇÕES  PENAIS  DE  ALGUNS  CORRÉUS  TRANCADA 
PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  SITUAÇÕES  DIVERSAS.  AUSÊNCIA  LASTRO 
PROBATÓRIO  MÍNIMO.  NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  FÁTICO-PROBATÓRIO. 
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IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADOS NA 
INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Descrevendo a denúncia de forma suficiente 
os crimes previstos nos arts. 89, parágrafo único, e 90, ambos da Lei de Licitações, e no art. 312 do CP, 
mencionando:  como  o  recorrente  foi  beneficiado,  além de  beneficiar  terceiros,  com a  dispensa  de 
licitação; a maneira como a concorrência do processo licitatório foi frustrada; e a forma como o dinheiro  
público foi desviado, com todas as circunstâncias, a definição da conduta do autor, a qualificação ou 
esclarecimentos  capazes  de  identificá-lo,  não  há  falar  em inépcia  da  inicial  acusatória.  2.  Inviável 
acolher a alegação de que a ação penal foi trancada pelo Tribunal de origem para alguns dos corréus e 
por isso deveria ser trancada para o recorrente, tendo em vista que os acusados que tiveram a ordem de 
habeas  corpusconcedida  na  Corte  a  quo  estavam  em  situações  diversas.  3.  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.  4.  Constando  na  inicial  acusatória  referência  a  diversos  depoimentos, 
documentos  atestando  irregularidades  no  procedimento  licitatório,  além  de  outros  documentos, 
demonstrados estão os indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para o recebimento da 
denúncia. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a configuração do 
crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais - art. 89 da Lei n. 8.666/93 -, 
exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração 
Pública. 6. O dolo específico é demonstrado quando o Parquet menciona a intenção do agente em se 
beneficiar e beneficiar terceiros por meio dos contratos de locação de veículos, e o prejuízo ao erário é 
mencionado  ao  destacar  que,  em  razão  da  disponibilização  de  número  inferior  de  veículo  em 
comparação ao constante no contrato, o valor devido pelas contratações deveria ser inferior. 7. Recurso 
improvido. (STJ; RHC 97.400; Proc. 2018/0092654-7; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg.  
12/02/2019; DJE 07/03/2019)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIOS  QUALIFICADOS, 
CONSUMADOS  E  TENTADOS,  PRATICADOS  NO  EXTERIOR.  INGRESSO  AO 
TERRITÓRIO  NACIONAL.  EXTRATERRITORIALIDADE.  TRATADO  DE  EXTRADIÇÃO 
ENTRE  O  BRASIL  E  A  FRANÇA.  REQUERIMENTO  FORMAL  DA  AUTORIDADE 
ESTRANGEIRA. INADMISSIBILIDADE DE EXTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL.  ENTENDIMENTO  DA  TERCEIRA  SEÇÃO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
HABEAS  CORPUS  IMPROVIDO.1.  Havendo  requerimento  formal  da  República  Francesa  para 
cumprimento do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e a França, ainda que 
o crime tenha sido iniciado e  consumado no exterior,  configura-se o interesse da União em manter 
relações com Estados estrangeiros e cumprir os tratados firmados, nos termos dos arts. 21, I, e 84, VII e 
VIII, da CF, atraindo a competência da Justiça Federal. 2. Aplicável ao caso específico o Decreto nº 
5.258/2004, que incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, no qual estabelece, que se, por 
aplicação  do  parágrafo  precedente,  o  Estado  requerido  não  entregar  a  pessoa  reclamada  por  causa 
unicamente da sua nacionalidade, este deverá, de acordo com a sua própria Lei, a pedido do Estado 
requerente, submeter o caso às suas autoridades competentes para o exercício da ação penal (art. 3, 2, do 
Tratado de Extradição). 3. De acordo com o entendimento da Terceira Seção, compete à Justiça Federal 
o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha 
sido transferido para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF 
(CC 154.656/MG, Rel.  Ministro Ribeiro Dantas,  TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,  DJe 
03/05/2018). 4. A Seção Judiciária do Amapá é competente para processar e julgar a ação penal, visto 
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que os  acusados se  encontravam recolhidos  no  Instituto  de  Administração Penitenciária  do  Amapá, 
atraindo a regra de competência territorial do último domicílio. 5. Recurso ordinário em habeas corpus  
improvido. (STJ; RHC 88.432; Proc. 2017/0209639-5; AP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg.  
19/02/2019; DJE 08/03/2019) 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
PRIVILEGIADO.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  AO  ART.  619  DO  CPP.  FUNDAMENTAÇÃO 
DEFICIENTE.  SÚMULA  N.  284/STF.  PLEITO  DE  EXCLUSÃO  DA  QUALIFICADORA 
REFERENTE AO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. SÚMULA 
N. 7/STJ. COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA E A FIGURA PRIVILEGIADA 
DO § 1º  DO  ART. 121 DO CP (AGIR SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS 
INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA). FRAÇÃO MÍNIMA DECORRENTE DA CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO  DE  PENA.  MOTIVAÇÃO  SUFICIENTE.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  A 
DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.  INADMISSIBILIDADE.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA 
DA PENA. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. 1. Quanto à alegada violação ao art. 619 do CPP, o agravante faz argumentações genéricas, 
deixando de especificar qual tese foi omissa. Destarte, corretamente aplicada a Súmula n. 284/STF, já 
que as razões recursais, no ponto, são deficientes e impedem a exata compreensão da controvérsia. 2.  
Reconhecido  pelo  Tribunal  a  quo,  de  forma  fundamentada,  que  a  qualificadora  do  recurso  que 
impossibilitou a defesa da vítima tem suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, o decote da 
majorante ofende o princípio da soberania dos veredictos e demanda imprescindível reexame de prova, o 
que  é  defeso  em Recurso  Especial,  em virtude  do  que  preceitua  a  Súmula  n.  7  desta  Corte.  3.  O 
reconhecimento da figura privilegiada constante no § 1º do art. 121 do CP, de que o réu agiu sob violenta 
emoção,  após  injusta  provocação  da  vítima,  por  ser  de  natureza  subjetiva,  é  compatível  com  as 
qualificadoras de ordem objetiva, como na hipótese, do emprego de recurso que impossibilitou a defesa 
do ofendido. Precedentes. 4. A fração mínima de redução decorrente do homicídio privilegiado revela-se 
proporcional e concretamente motivada no acórdão recorrido, segundo o qual o delito foi perpetrado em 
local diverso daquele em que teria ocorrido a injusta provocação, tendo decorrido tempo suficiente para 
que o agravante pudesse refletir melhor sobre sua conduta. Além disso, ele aguardou a saída da vítima 
do clube onde estava, interceptando-a dentro do táxi. A Corte de origem consignou que o réu agiu com 
mais cólera e frieza do que com violenta emoção. 5. Ao Superior Tribunal de Justiça é vedada a análise 
de  violação  a  dispositivos  constitucionais,  uma vez  que  essa  competência  é  exclusiva  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  da  Constituição  Federal,  pela  via  do  recurso 
extraordinário. 6. A nova orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal é a de possibilitar a 
execução provisória de acórdão condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a Recurso 
Especial  ou  extraordinário.  7.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-REsp  950.404;  Proc.  
2007/0102428-7;  RS;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Antonio  Saldanha  Palheiro;  Julg.  12/03/2019;  DJE  
21/03/2019) 

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  DE VULNERÁVEL. DUPLICIDADE DE 
AÇÕES  PENAIS  PELO  MESMO  FATO.  PROLAÇÃO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM 
JULGADO.  PREVALÊNCIA  DO  PRIMEIRO  DECISUM  IMUTÁVEL.  RECURSO NÃO 
PROVIDO. 1.   No  caso,  foram  distribuídas  duas  ações  penais  contra  os recorrentes,  ambas na 
Comarca de Santarém - PA, para a apuração dos mesmos fatos - prática de conjunção carnal com a 
vítima, menor de 14 anos à época dos fatos. 2. A primeira ação penal foi distribuída ao Juízo da Vara do 
Juizado de  Violência  Doméstica e Familiar Contra a Mulher e a sentença foi proferida  em 21/11/2013 
para condenar os réus como incursos no art. 217-A  do  Código  Penal.  A  condenação  transitou  em 
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julgado  em 18/12/2014. 3. A segunda persecução criminal foi distribuída ao Juízo da 2ª Vara Criminal.  
Em  22/5/2015,  foi  proferida  sentença absolutória, que transitou em julgado em 29/10/2015. 4.  No 
que  atine  ao conflito de coisas julgadas, a Terceira Seção desta  Corte  Superior  afirmou que "a  
primeira decisão é a que deve preponderar"  (AgRg  nos EmbExeMS n. 3.901/DF, Rel. Ministro Rogerio 
Schietti,  DJe  21/11/2018). Ainda que a análise haja sido realizada no  âmbito  do  processo  civil,  os  
apontamentos  feitos podem ser aplicados, também, ao processo penal. 5.  A solução é consentânea com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afirmada em mais de uma oportunidade. Nesse sentido: 
HC n. 101.131/DF  (Rel.  Ministro Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio,  1ª  T.,  DJe 
10/2/2012);  HC  n. 77.909/DF (Rel. Ministro Moreira  Alves, 1ª T., DJ 12/3/1999); HC n. 69.615/SP 
(Rel. Ministro Carlos Velloso, 2ª T., DJ 19/2/1993). 6.  A  prevalência  da  primeira  decisão  imutável é  
reforçada pela quebra  do  dever  de  lealdade  processual  por  parte da defesa. A leitura  da  segunda 
sentença - proferida após o trânsito em julgado da   condenação  -  permite  concluir  que  a  duplicidade  
não  foi mencionada sequer nas alegações finais. 7.  Ainda,  a  hipótese  em  exame  guarda  outra  
peculiaridade,  a justificar  a manutenção do primeiro decisum proferido: a absolvição dos   réus,   na 
segunda   sentença,  contraria  jurisprudência  - consolidada à época - do Superior Tribunal de Justiça. 8. 
Ainda que o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.480. 881/PI  pela  Terceira  Seção  do  STJ 
seja  posterior  à  prolação da sentença   mencionada   (26/8/2015),    o   entendimento   já   estava 
uniformizado  na  jurisprudência  e, em abril de 2014, a matéria foi pacificada  por  força  do julgamento 
dos Embargos de Divergência em Recurso  Especial n. 1.152.864/SC (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., 
DJe 1/4/2014). 9. Recurso não provido. (RHC 69.586-PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. 
Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado em 27/11/2018, DJe 04/02/2019 

PROCESSO  PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR MEIO 
AUDIOVISUAL.    TRANSCRIÇÃO  PARCIAL  DO  SEU   CONTEÚDO.   OFENSA  AOS 
PRINCÍPIOS  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.  NÃO OCORRÊNCIA. 
ALTERAÇÕES  PROMOVIDAS  PELA LEI N. 11.719/2008. FORMA ESCRITA. ART. 388   DO 
CPP.   POSSIBILIDADE.   VÍCIO  FORMAL  DO  ATO  PROCESSUAL.  INEXISTÊNCIA. 
DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.  A previsão legal do único registro audiovisual da 
prova,  no  art.  405,   §  2º  do  Código  de  Processo  Penal,  deve  também  ser  compreendida  como 
autorização  para  esse registro de toda a audiência – debates orais e sentença. 2.  É medida de segurança 
(no mais completo registro de voz e imagem da  prova  oral)  e  de  celeridade  no  assentamento  dos 
atos  da audiência.  3.  Exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao 
registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar  sua  assinatura  em folha impressa sobre o que  
ele diz e registra.  Não  há  sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4.  A  ausência  
de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório  ou  à  segurança do registro nos 
autos,  do  mesmo  modo  que  igualmente  ocorre  com  a  prova  oral.  5.  A tese  de  inidoneidade  dos 
fundamentos  que embasaram o aumento da pena  em  3/8,   na terceira  fase da dosimetria,  não foi  
submetida ao crivo  do  Tribunal  de  Justiça, inviabilizando o exame desta Corte Superior  por  incabível 
análise  originária  do  tema, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus denegado. 
(HC 462.253-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 28/11/2018, DJe 04/02/2019) 
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JULGADOS DO TJCE

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO.  ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO  PELO 
EMPREGO  DE  ARMA E  CONCURSO  DE  PESSOAS.  RECEPTAÇÃO.  CORRUPÇÃO  DE 
MENORES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA 
PRESCRIÇÃO  PUNITIVA  SUPERVENIENTE.  EXTINÇÃO  DE  PUNIBILIDADE  EM 
RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DE RECEPTAÇÃO. DIREITO 
DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO PELA PRECLUSÃO LÓGICA. PLEITO 
ABSOLUTÓRIO  NOS  TERMOS  DO  ART.  386,  VI  DO  CPP RELATIVO  AO  CRIME  DE 
ROUBO.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA  DE  QUAISQUER  CAUSAS 
EXCLUDENTES  DE  ILICITUDE  OU  DE  CULPABILIDADE.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO 
COM  RELAÇÃO  AO  CRIME  DO  ART.  16,  DO  ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO  E, 
SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FACTUAL DO 
PEDIDO.  CONDUTA  DELITIVA  QUE  NÃO  FOI  IMPUTADA  AO  RÉU.  PLEITO  DE 
EXCLUSÃO  DA  MAJORANTE  DO  EMPREGO  DE  ARMA.  INVIABILIDADE. 
PRESCINDIBILIDADE  DE  PERÍCIA  NO  ARTEFATO  PARA  DEMONSTRAR  A 
POTENCIALIDADE  LESIVA.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES. 
NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PARA ESTE, 
INCIDÊNCIA AINDA DA SÚMULA DE Nº 64 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO 
DE  OFÍCIO  DA  BASILAR.  ATENUAÇÃO  DA  PENA  AO  MÍNIMO  LEGAL  EM 
DECORRÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA DE Nº 231, 
DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM  DE  AUMENTO  NA  TERCEIRA  FASE. 
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA  APLICADA.  RECURSO  CONHECIDO  E 
PARCIALMENTE PROVIDO.  1. O apelante foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) 
meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, pelo reconhecimento da prática delitiva prevista no art. 
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime capitulado no 
art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, bem como à pena de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-
multa, pelo crime previsto no art. 180, do Código Penal. Nos termos do art. 69, do CP, pena total em 10 
(dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa. 2. Inicialmente, reconheço a 
prescrição com relação aos crimes de corrupção de menores e de receptação, eis que se trata de questão 
de ordem pública. Como a pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, para ambos os crimes, o prazo 
prescricional  é  de 04 (quatro)  anos,  nos  termos do  art.  109,  inciso V,  do Código Penal.  Assim,  da 
publicação da sentença em 11/02/2015, até o presente momento já se passaram mais de 04 (quatro) anos, 
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sem qualquer marco interruptivo ou suspensão deste prazo, o que nos leva a constatar a ocorrência da 
prescrição  da  pretensão punitiva  estatal,  em sua forma  superveniente,  e  impositiva  a  declaração da 
extinção de punibilidade, consoante art. 107, inciso IV, do CP. 3. Prejudicialidade do pleito de aguardar o 
julgamento  do  recurso  em  liberdade  pela  preclusão  lógica.  Precedentes  deste  Tribunal  de  Justiça 
(Apelação nº 0078925-14.2013.8.06.0001, TJCE, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Francisco Carneiro 
Lima, Julgado em 27/11/2018). 4. Impossibilidade de absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP, por 
inexistirem nos autos quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, para o crime de 
roubo.  5.  Com  relação  ao  pleito  defensivo  de  absolvição  do  art.  16,  da  Lei  nº  10.826/2003,  e, 
subsidiariamente,  de  aplicação do princípio da consunção,  verificou-se a  impossibilidade  factual  do 
pedido, tendo em vista que tal conduta delitiva sequer foi imputada ao apelante. 6. Inviabilidade de 
exclusão  da  majorante  decorrente  do  emprego  de  arma,  uma  vez  que  os  tribunais  superiores  têm 
entendido pela prescindibilidade da apreensão e da perícia no artefato para a configuração da causa de 
aumento específica, quando há, nos autos, elementos capazes de atestar o uso efetivo da arma durante a 
ação. (HC 459.039/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 
19/12/2018).  7.  Análise  da  dosimetria.  Na  primeira  fase,  neutralizo  de  ofício  os  motivos  e  o 
comportamento da vítima, eis que a fundamentação utilizada para valorar tais circunstâncias é inidônea. 
Assim, fixo a basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase, atenuo a pena 
ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em observância da Súmula de nº 231, do Superior 
Tribunal de Justiça. Na terceira fase, aumento a pena em 2/5, tendo em vista as majorantes específicas do 
emprego de arma e do concurso de pessoas, para fixar a pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 
(seis) dias de reclusão. Considerando-se ainda a existência de concurso formal de crimes, aumento a 
pena ainda em 1/5, para fixá-la definitivamente em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias 
de reclusão,  mais 20 (vinte) dias-multa.  8. Recurso conhecido e parcialmente provido.  (TJCE; APL 
0766425-35.2014.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE  
01/03/2019; Pág. 103)

HABEAS CORPUS.  PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  ROUBO MAJORADO.  CORRUPÇÃO 
DE  MENORES.  PRISÃO  PREVENTIVA.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA 
FORMAÇÃO  DA  CULPA.  INOCORÊNCIA.  PROCESSO  EM  TRÂMITE  REGULAR. 
IMPULSIONAMENTO  DO  FEITO.  PLURALIDADE  DE  RÉUS  (DOIS).  INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA Nº  15,  DO  TJ/CE.  PACIENTE  CITADO  EM  10/08/2018  APRESENTOU  DEFESA 
PRELIMINAR SOMENTE EM 11/12/2018. DEMORA ATRIBUÍDA À DEFESA. APLICAÇÃO 
DA SÚMULA Nº  64,  STJ.  AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA,  26/03/2019. 
AUSÊNCIA DE  MORA ESTATAL.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA RAZOABILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CARACTERIZADO.  ORDEM  CONHECIDA  E 
DENEGADA.  1.  É  pacífico  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  sentido  de  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. 2. Verifico que a tese aventada não merece prosperar. Vê-se, pela 
cronologia dos atos processuais praticados,  que o processo encontra-se com seu andamento regular, 
dentro dos limites da razoabilidade uma vez que o paciente foi preso em flagrante em 15/05/2018. A 
denúncia foi apresentada em 27/06/2018 e recebida em 07/07/2018, o paciente citado em 10/08/2018 e 
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apresentou  defesa  preliminar  somente  em  11/12/2018.  A denúncia  foi  ratificada  em  14/01/2018. 
Atualmente encontra-se aguardando a realização de Audiência de Instrução e Julgamento designada para 
data próxima, no dia 26/03/2019. 3. Ademais, trata-se de feito complexo com pluralidade de acusados, 
contando  com 2  (dois)  acusados,  que  na  companhia  de  2  (dois)  menores,  realizavam assaltos  nas 
proximidades da avenida Pontes Vieira, circunstâncias que contribuem para uma tramitação mais longa, 
o  que  justifica  um  maior  elastecimento  dos  prazos  processuais,  sem,  contudo,  configurar 
constrangimento ilegal.  Consoante a Súmula nº  15, deste Tribunal:  "Não há falar em ilegalidade da 
prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a 
mora na ultimação dos atos  processuais.  "  4.  Tem-se,  ainda,  que o paciente  já devidamente citado,  
interpôs dois pedidos de relaxamento e de revogação de prisão preventiva (19/07/2018 e 03/10/2018), 
apresentando a defesa preliminar somente em 11/12/2018. Eventual demora no trâmite processual deve 
ser atribuída à defesa atraindo para o caso a incidência da Súmula nº 64, do STJ, o qual afirma que "não 
constitui  constrangimento  ilegal  o  excesso de  prazo na instrução,  provocado pela  defesa".  5.  Dessa 
forma, verifica-se que o processo está seguindo seu fluxo normal, não havendo indícios de desídia ou 
morosidade estatal que caracterize excesso de prazo para a formação da culpa que justifique a concessão 
de  ofício  da  ordem  ao  paciente.  6.  Ordem  conhecida  e  denegada.(TJCE;  HC  0632199-
57.2018.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 01/03/2019;  
Pág. 93) 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  DA  DEFESA. 
LATROCÍNIO  TENTADO.  ROUBOS  CIRCUNSTANCIADOS.  POSSIBILIDADE  JURÍDICA 
DO LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO 
LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DO 
DOLO DIRETO OU EVENTUAL DE MATAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 - 
Busca o apelante a reforma da sentença, objetivando a desclassificação do crime de latrocínio tentado 
para  o  delito  previsto  no  art.  157,  §2º,  I  e  II  do  CP.  2  -  Embora  haja  discussão  doutrinária  e 
jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente subtrai o bem da vítima, mas não 
consegue matar, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e 
dolo, direto ou eventual, de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias 
alheias à vontade do agente" - Precedentes do STJ e do TJCE. 3 - No caso, a palavra da vítima e o laudo  
pericial constante nos autos demonstram que os apelantes dispararam contra o veículo da vítima, não a 
alvejando por pouco, tendo atingido a coluna esquerda do carro. 4 - A prova coligida indica a presença 
do dolo direto ou pelo menos eventual de matar a vítima, sendo inviável a desclassificação do latrocínio 
tentado para o crime de roubo majorado. 5 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.
(TJCE; APL 0745655-21.2014.8.06.0001; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da  
Silva; DJCE 06/03/2019; Pág. 114) 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇAS 
RELATADAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. 
SEPTUAGENÁRIA, ENFERMA, EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA 
CONSTITUCIONAL  DA  PESSOA  IDOSA.  MEDIDAS  PROTETIVAS  DE  URGÊNCIA 
DEFERIDAS  PELO  JUÍZO  A  QUO.  SALVAGUARDA  DA  INTEGRIDADE  FÍSICA  E 
PSICOLÓGICA  DA  IDOSA.  AFASTAMENTO  DA  PACIENTE,  NORA  DA  VÍTIMA,  DA 
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RESIDÊNCIA COMUM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA NO 
PLANTÃO JUDICIÁRIO CASSADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Habeas corpus 
impetrado, em plantão judiciário,  em face da decisão prolatada pelo Juiz de Direito plantonista que 
deferiu  pedido  de  medidas  protetivas  em  favor  de  Maria  Anfrízio  Cavalcante,  septuagenária,  em 
desfavor da paciente, ex-companheira do filho da vítima. 2. A decisão ora impugnada foi deferida diante 
da situação de risco vivenciada pela idosa, que possui quase 73 anos de idade e encontra-se enferma, 
decorrente da conduta perpetrada pela paciente, sua nora, que, segundo boletim de ocorrência, teria feito 
ameaças de morte à vítima, fato ocorrido dentro da residência em que ambas residiam, a qual embora 
seja um duplex e a paciente ocupe o pavimento superior, tem um único acesso pelo térreo ensejando a 
probabilidade, e concreta, do encontro entre ofensora e ofendida. 3. O fato de tratar-se de pessoa idosa e 
enferma,  aliada  à  angústia  causada  pelo  medo  decorrente  da  ameaça  feita  pela  paciente,  são 
circunstâncias comprometedoras da saúde, já abalada, da septuagenária, submetida, ao que tudo indica, a 
situações degradantes e vexatórias, justificando-se, lógica ilação, a adoção das medidas protetivas de 
urgência  (proibição  de  contato  e  de  aproximação)  aplicadas  em desfavor  da  paciente.  4.  Mantida, 
portanto, a decisão de primeiro grau que decretou as medidas protetivas ante a necessidade de proteção 
da vítima, que se encontra em situação de hipervulnerabilidade, bem como em atenção às circunstâncias 
do caso concreto, a reclamar ação estatal mais enérgica como forma de salvaguardar a integridade física 
e  psicológica  da  idosa.  5.  Ordem conhecida  e  denegada,  cassando-se,  por  consequência,  a  liminar 
parcialmente deferida em plantão judiciário.(TJCE; HC 0002330-98.2018.8.06.0000; Primeira Câmara  
Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/03/2019; Pág. 121) 

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE 
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  LAVRATURA  DE  APF.  ALEGAÇÃO  DE 
DESRESPEITO À PRERROGATIVA DE ADVOGADO. ARTIGO 7º, XXI DA LEI Nº 8.906/1994. 
DEFENSORES  NÃO  ACOMPANHARAM  DEPOIMENTO  TESTEMUNHAL  EM  SEDE 
POLICIAL.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  POSSIBILITADO  ACESSO  A  DEPOIMENTOS 
ESCRITOS EM SEGUIDA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. 
SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO FLAGRANTE. TESE 
DE  VIOLAÇÃO  DE  DOMICÍLIO.  PRESENÇA  DE  HIPÓTESES  CONSTITUCIONAIS. 
VERSÕES  DIVERGENTES.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBANTE. 
INCOMPATIBILIDADE  COM  O  RITO  DO  HABEAS  CORPUS.  REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.1. 
A ausência de acompanhamento dos advogados de defesa aos depoimentos dos policiais responsáveis 
pelo flagrante não gera automático relaxamento da prisão,  sendo imprescindível  a  demonstração de 
prejuízo ao suspeito. No caso específico, a autoridade policial teria indeferido a presença dos advogados 
neste ato sob a justificativa de que a prerrogativa contida no art. 7º, XXI da Lei nº 8906/1994 somente se 
aplica a atos relativos ao cliente (ora paciente), possibilitando subsequente acesso aos termos escritos, 
antes mesmo de interrogar o paciente. 2. A superveniência do Decreto de prisão preventiva constitui 
novo título apto a, per si, embasar a custódia, o que prejudica o acolhimento de pleito de relaxamento da 
prisão fundado em irregularidades ocorridas quando da lavratura do flagrante (precedente do STJ: RHC 
n.  86.646/RS).  3.  A versão  apresentada  pelos  impetrantes  acerca da busca domiciliar  sem mandado 
judicial  na residência do paciente diverge acintosamente do que foi dito pelas testemunhas ouvidas. 
Assim, o exame da matéria passa a requerer aprofundamento fático probatório, providência incompatível 
com a  via  estreita  do  Habeas  Corpus.  4.  Remédio  Constitucional  parcialmente  conhecido  e,  nessa 
extensão,  denegado.  (TJCE;  HC  0631502-36.2018.8.06.0000;  Terceira  Camara  Criminal;  Rel.  Des. 
Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 18/03/2019; Pág. 110)
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PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO.  ROUBO  MAJORADO.  PLEITO  DE 
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.  NÃO  ACOLHIMENTO.  GRAVE  AMEAÇA 
CONFIGURADA.  PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. 
IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA Nº 582 DO STJ E 11 DO TJ/CE. 01. 
Condenados à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa por 
infringência ao disposto no artigo 157, §2º, II do Código Penal, os réus interpuseram o presente apelo 
requerendo,  em  síntese,  a  desclassificação  da  conduta  imputada  para  o  delito  de  furto  ou, 
subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada. 02. Adentrando ao mérito do apelo, tem-
se que o presente pedido não merece provimento, pois conforme se extrai do depoimento da vítima, esta 
foi  abordada  por  dois  indivíduos  que  anunciaram o  assalto  e  exigiram seu  celular.  Relatou  que  os 
assaltantes  não  estavam armados,  mas  que  ficou  muito  nervosa  na  hora  e  os  passou  seu  aparelho 
telefônico. 03. Ressalte-se que a grave ameaça, elementar do tipo do roubo, consiste não só em palavras, 
mas em gestos e postura que causem temor à vítima. No presente caso, a vítima andava sozinha na rua 
quando dois homens a abordaram afirmando ser um assalto e exigindo-lhe seu celular, postura que, por 
óbvio, é intimidatória. 04. Portanto, constatada a grave ameaça, consistente na maneira em que os réus 
abordaram a vítima, lhe causando grave temor e suficiente para que seja entregue o bem aos agentes, 
resta descabida a desclassificação para o delito de furto. 05. Ultrapassado este ponto, tem-se que, de 
igual modo, o pedido de desclassificação para crime tentado não merece prosperar, vez que, conforme 
delineado na sentença condenatória, o acervo probatório dos autos bem demonstra que houve a inversão 
da posse da Res furtiva, o que é suficiente para consumação do roubo majorado, não sendo necessária a 
posse mansa e pacífica desta. Súmula nº 582 do STJ e 11 do TJ/CE. 06. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. (TJCE; APL 0792151-11.2014.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário  
Parente Teófilo Neto; DJCE 20/03/2019; Pág. 183) 
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