
Informativo CAOCRIM / Fortaleza, 13 de junho de 2019 – Nº 05

Prezados colegas, 
Esperamos que estejam todos bem!
Segue o Informativo CAOCRIM 05/2019, 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
• Supremo aprova equiparação de homofobia a crime de racismo: https://bit.ly/2WJvpwL

• Revelação de imagem íntima de alguém como forma de autodefesa: https://bit.ly/2WjYT4e

• Plenário  do  STF  julgará  se  polícia  pode  adotar  medida  da  Lei  Maria  da  Penha:
https://bit.ly/2Mrm7kz

• Juíza  do  CE  desclassifica  crime  com  base  em  novo  decreto  de  armas:  https://bit.ly/
2HM49EN

• STJ divulga mais 11 entendimentos da corte sobre a Lei de Drogas: https://bit.ly/2wzwiIK

• Crime de obstruir investigação não está restrito à fase de inquérito, decide STJ:  https://
bit.ly/2Z3w20W

• Sancionada lei que criminaliza denunciação caluniosa contra candidato em eleição: https://
bit.ly/2WmdhJc

• MP não é obrigado a formalizar acordo de delação, decide 2ª Turma do STF: https://bit.ly/
2wtJIGd

• A  inconstitucionalidade  da  investigação  defensiva  instituída  pela  OAB: https://bit.ly/
2QwFy9N

• Menção à decisão de pronúncia não anula júri obrigatoriamente: https://bit.ly/2VtQaaA

• Preventiva sem fundamento não pode ser substituída por cautelares, decide STJ:  https://
bit.ly/2Eanc9B

• Sem execução antecipada, trabalho do MP pode ser inviabilizado, diz entidade: https://bit.ly/
30yXnKc

• 2ª Turma decide que investigado não tem direito líquido e certo a acordo de colaboração
premiada: https://bit.ly/2X0y19b

• Para  atenuar  pena,  basta  que  confissão  seja  registrada  em  ata,  diz  STJ:
https://bit.ly/2YJTZtV
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DIRETO DO STF 

INFORMATIVO Nº 938 

TÍTULO: Princípio da insignificância e regime prisional

PROCESSO: HC 135164/MT

ARTIGO

A Primeira Turma, por maioria, concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para fixar o regime
inicial  aberto  em  favor  de  condenado  pelo  furto  de  duas  peças  de  roupa  avaliadas  em  R$
130,00.Após ter sido absolvido pelo juízo de primeiro grau ante o princípio da insignificância, o paciente
foi condenado pelo tribunal de justiça à pena de um ano e nove meses de reclusão em regime inicial se-
miaberto. A corte de origem levou em consideração os maus antecedentes, como circunstância judicial
desfavorável, e a reincidência para afastar a aplicação do princípio da insignificância. A Turma reme-
morou que o Plenário, ao reconhecer a possibilidade de afastamento do princípio da insignificân-
cia ante a reincidência, aquiesceu não haver impedimento para a fixação do regime aberto na hi-
pótese de aplicação do referido princípio. Ressaltou que, no caso concreto, houve até mesmo a
pronta recuperação da mercadoria furtada. Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que indeferiu
a ordem. Pontuou que os maus antecedentes e a reincidência afastam a fixação do regime aberto, a teor
do art. 155, § 2º, do Código Penal (CP) (1)Vencida, também, a ministra Rosa Weber, que concedeu a or-
dem de ofício para reconhecer a atipicidade da conduta em face do princípio da insignificância. (1) CP:
“Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e
multa. (...) § 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
HC  135164/MT,  rel.  Min.  Marco  Aurélio,  red.  p/  ac.  Min.  Alexandre  de  Moraes,  julgamento  em
23.4.2019. (HC-135164)
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INFORMATIVO Nº 940

TÍTULO: Foro por prerrogativa de função e delitos praticados em mandato anterior

PROCESSO: RE - 1185838/SP

ARTIGO

A Primeira Turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental interposto em face de deci-
são monocrática que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, manteve o foro por prerroga-
tiva de função de prefeito denunciado por delitos cometidos em mandato anterior. A Turma deter-
minou a remessa dos autos à primeira instância, mantida a validade de todos os atos praticados por tribu-
nal de justiça responsável pelo recebimento de denúncia contra prefeito que supostamente havia pratica-
do os fatos imputados em mandato anterior e, após o interregno de 4 anos, foi eleito para um novo man-
dato de prefeito. Considerou não se tratar, portanto, de reeleição. O Colegiado reafirmou jurisprudên-
cia firmada no Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o foro por prerrogativa de fun-
ção se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas. Entretanto, a prerrogativa de foro relaciona-se às funções desempenhadas na atu-
alidade e a jurisprudência da Corte não abrange os interregnos de mandatos. No caso, após o
término do primeiro mandato, no qual supostamente praticados os delitos apurados, a ação deve-
ria ter sido encaminhada para a primeira instância. O fato de o denunciado ter assumido novo
mandato de prefeito não enseja a prorrogação do foro. Vencido, em parte, o ministro Marco Aurélio,
que restringia a preservação de atos tão somente quanto àqueles de conteúdo instrutório. Vencida a mi-
nistra Rosa Weber (relatora), que negou provimento ao recurso, mantida a definição de competência feita
pelo tribunal de justiça local. RE 1185838/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 14.5.2019. (RE-
1185838)

JULGADO: 

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDA-
DE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado
contra a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO. Uma vez decorrendo a custódia
da prática do delito de roubo, em concurso de agentes, mediante ameaça exercida com arma de
fogo e com restrição à liberdade das vítimas, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvi-
do, sendo viável a prisão preventiva – evolução de entendimento. PRISÃO DOMICILIAR – ARTI-
GO 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A existência, por
si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da pre-
ventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos incompletos.
(HC 159545, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, PROCES-
SO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019) 
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           JULGADOS DO

SÚMULA N. 630
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o
reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade
para uso próprio. Terceira Seção, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019.

SÚMULA N. 631
O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os
efeitos secundários, penais ou extrapenais. Terceira Seção, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  RIO  DE  JANEIRO  COMO  AMICUS  CURIAE:
DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES
E  DA  PERSONALIDADE.  RÉU  QUE  OSTENTA  MÚLTIPLAS  CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.  DECOTE  DA  VETORIAL
PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O amicus curiae atua, no processo, como um verdadeiro colaborador da justiça, cuja intervenção se
justifica na necessidade de se abrir o diálogo jurídico à sociedade, haja vista a existência de questões que
ultrapassam os interesses meramente das partes. Possibilita-se, outrossim, o debate não apenas jurídico,
mas também metajurídico, qualificando-se as informações dos autos, a fim de contribuir para decisões
com maior legitimidade democrática, por meio de um processo cooperativo. Sua admissão no processo
penal (art. 3º do CPP), no entanto, a par dos requisitos descritos no art. 138 do CPC/2015 (relevância da
matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia), é pautada
fundamentalmente na sua aptidão de contribuir para a elucidação do tema objeto de controvérsia, tendo
em conta sua expertise e/ou experiência no campo de atuação relacionado à questão analisada no bojo do
processo, sem descurar da necessidade de manutenção da paridade de armas, de maneira a não agravar a
situação processual do réu. Não se revela útil a admissão de outro Ministério Público estadual como
amicus  curiae  se  a  instituição  já  se  encontra  suficientemente  representada  pelo  Ministério  Público
estadual que deu início à ação penal e figura como recorrido nos embargos de divergência, bem como
pelo Ministério Público Federal, ambos com possibilidade de se manifestar nos autos e fazer uso da
palavra  por  ocasião  do  julgamento,  tanto  mais  quando a  única  contribuição  referente  ao  mérito  da
controvérsia trazida pelo pretenso interveniente foi a citação de precedentes desta Corte sobre o tema, o
que não configura argumentação inédita apta a trazer uma nova luz sobre a questão. De outro lado e
tendo em conta que a  instituição do Ministério  Público é  una,  nada impede o acompanhamento da
questão pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em reforço à interpretação defendida pela
acusação, mas sempre em colaboração com o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, ora
recorrido.
2. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a
reincidência somente podem ser  valoradas,  na primeira  fase  da dosimetria,  a  título  de  antecedentes
criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social
do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.
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3. A conduta social  e  a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais,
porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais
não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da
atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu
temperamento  e  das  características  do  seu  caráter,  aos  quais  se  agregam  fatores  hereditários  e
socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu,
momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser
valorado  de  forma  mais  enfática,  o  que,  por  si  só,  já  demonstra  a  desnecessidade  de  se  valorar
negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.
4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do
réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado
para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social  do agente" (HC 366.639/SP, Rel.
Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em 28/3/2017,  DJe  5/4/2017).  Tal  diretriz
passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e
HC  472.654/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  SEXTA TURMA,  julgado  em  21/02/2019,  DJe
11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada.
5.  In  casu,  a  condenação  imposta  ao  recorrente  aumentou  sua  pena-base  acima  do  mínimo  legal,
valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9º, do Código Penal) quanto no de
ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações
criminais transitadas em julgado.
6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os
delitos, a vetorial "antecedentes criminais", o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo
legal.
7. Embargos de divergência providos, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo
regimental do réu e, por consequência, conhecer de seu agravo e dar provimento a seu recurso especial,
reduzindo, as penas impostas ao recorrente na proporção do aumento indevidamente atribuído ao vetor
"personalidade", na primeira fase da dosimetria.
(EAREsp 1311636/MS, Rel.  Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE  RECURSO  PRÓPRIO.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.  EXECUÇÃO
PROVISÓRIA  DA  PENA  APÓS  O  EXAURIMENTO  DA  JURISDIÇÃO
ORDINÁRIA.POSSIBILIDADE.  MÃE  DE  MENOR  DE  12  ANOS.  PRISÃO
DOMICILIAR.CABIMENTO. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA
DE  EXCEPCIONALIDADE  QUE  IMPEÇA  O  DEFERIMENTO  DO  BENEFÍCIO.
INTEGRIDADE  FÍSICA  E  EMOCIONAL  DE  MENOR  DE  IDADE.  NECESSIDADE  DE
PROTEÇÃO.CONSTITUCIONALISMO  FRATERNO.  PREÂMBULO  E  ART.  3º  DA  CF.
PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM, NO ENTANTO, CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio,
prestigiando assim o sistema recursal vigente.
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2. Admite-se, entretanto, em casos de flagrante ilegalidade, a concessão da ordem, de ofício. Assim,
embora o presente habeas corpus não possa ser conhecido, passo à análise das teses suscitadas pela
defesa, a fim de verificar se é o caso de flagrante constrangimento ilegal hábil a justificar a atuação, de
ofício, deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa.
3.  Caso  em  que,  sem  noticiar  a  oposição  de  embargos  declaratórios,  de  recurso  especial  ou
extraordinário, a defesa sustenta: i) a ilegitimidade da execução provisória da pena, argumentando que o
seu cumprimento só deveria ocorrer depois do trânsito em julgado da condenação, no exaurimento das
eventuais  instâncias  especial  e  extraordinária;  e  ii)  a  possibilidade  de  que  a  paciente,  que teve  sua
condenação a 5 anos de reclusão em regime inicial fechado confirmada em segundo grau, cumpra a pena
em regime domiciliar, no interesse de sua filha de 3 anos, com fundamento no art. 318, III, do CPP.
4.  O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  entende  que  a  execução  provisória  de  acórdão  penal
condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não
compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII,
da  Constituição  Federal  (STF,  HC n.  126.292,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  DJe
17/5/2016). 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria
do  Ministro  RICARDO  LEWANDOWSKI,  em  20/2/2018,  concedeu  comando  geral  para  fins  de
cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação
da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres
presas,  gestantes,  puérperas  ou mães de  crianças  e  deficientes,  nos  termos do art.  2º  do ECA e da
Convenção  sobre  Direitos  das  Pessoas  com Deficiências  (Decreto  Legislativo  n.186/2008  e  Lei  n.
13.146/2015),  salvo  as  seguintes  situações:  crimes  praticados  por  elas  mediante  violência  ou  grave
ameaça,  contra  seus  descendentes  ou,  ainda,  em situações  excepcionalíssimas,  as  quais  deverão  ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
5. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.13.769/2018, estabelece um poder-
dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12
anos  e  mulher  responsável  por  pessoa  com  deficiência,  sempre  que  apresentada  prova  idônea  do
requisito estabelecido na norma (art.  318, parágrafo único),  ressalvadas as exceções legais. Todavia,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte (HC n. 143.641/SP) deve continuar sendo
aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo
risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.
6. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer,
mister autorizar a substituição da prisão da paciente, ainda que se tratasse de execução provisória da
pena, pela prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais e no
art.  318, inciso V, do Código de Processo Penal,  com alicerce, ainda, no Preâmbulo e no art.  3º da
Constituição Federal. Resgate do princípio constitucional da fraternidade.
7.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem,  no  entanto,  concedida  de  ofício,  para  conceder  prisão
domiciliar à paciente, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo.
(HC 487.763/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
02/04/2019, DJe 16/04/2019)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.
INADEQUAÇÃO.  ART.  89  DA LEI  N.  8.666/1993.  DISPENSA OU  INEXIGIBILIDADE  DE
LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. DOLO ESPECÍFICO. EFETIVO
PREJUÍZO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA
NARRADA  NA  DENÚNCIA.  ART.  580  DO  CPP.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS.
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1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A jurisprudência desta Corte Superior acompanha o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal
Federal (Inq. n. 2.482/MG, julgado em 15/9/2011), no sentido de que a consumação do crime do art. 89
da Lei n. 8.666/1993 exige a demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção de causar dano ao
erário e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, malgrado ausência de disposições legais
acerca dessa elementar.
3.  Hipótese  em  que  o  Ministério  Público  Estadual,  ao  elaborar  a  peça  acusatória,  e  as  instâncias
ordinárias,  julgando  procedente  a  denúncia,  contrariaram entendimento  jurisprudencial  consolidado,
porquanto a imputação apenas concluiu pela existência do dolo geral, ou seja, a vontade consciente de
executar a conduta típica de dispensa ilegal do procedimento licitatório, consistente na inobservância das
formalidades legais de dispensa de licitação para celebração de contrato de locação de 2 veículos.
4. No caso em exame, a denúncia não demonstrou a existência de dolo específico em causar prejuízo ao
erário dos coautores, dentre eles da paciente, então secretária de administração do município. Outrossim,
ausente qualquer mensuração de eventual dano patrimonial à Administração Pública, em razão da falta
de competitividade da locação, o que poderia ser facilmente demostrado se acostado o parâmetro do
preço médio dos alugueres de veículos congêneres, no período da contratação.
5. Dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal que, "no caso de concurso de agentes (Código Penal,
art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de
caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver a paciente, com fundamento
no art. 386, III, do Código de Processo Penal, nos autos da Apelação Criminal n.
5007255-77.2012.827.0000, com extensão aos corréus Abdon Mendes Ferreira e Hélio Manoel Brito
Bittencourt.
(HC 476.051/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe
13/05/2019)

JULGADOS DO TJCE

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO  MAJORADO.
PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  NÃO  ACOLHIMENTO.  ACERVO  PROBATÓRIO  HÁBIL  A
SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO.1. Condenados à pena de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão pelo crime do  art. 157, §2º, II do Código Penal, os réus interpuseram os
presentes apelos requerendo, em síntese, suas absolvições, em razão da ausência de provas suficientes
para uma condenação. 2. Inviável se mostra acolher o pleito absolutório, pois o depoimento da vítima
(que possui elevada eficácia probatória em delitos como o da espécie), corroborado pelos relatos dos
policiais, bem como as divergências dos relatos dos acusados, deixa assente que o magistrado de piso
fundou-se em provas hábeis e suficientes para proferir a sentença condenatória, não havendo que se falar
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em  reforma  neste  ponto.  RECURSOS  CONHECIDOS  E  IMPROVIDOS  (TJCE;  APL  0768957-
79.2014.8.06.0001;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Mário  Parente  Teófilo  Neto;  DJCE
01/04/2019; Pág. 129)

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. ARTIGO 24-A DA LEI
Nº  11.340/2006.  PRISÃO  PREVENTIVA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  DELITO
PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
ADEQUAÇÃO.  HABEAS  CORPUS  CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA. 1.  As  inovações
trazidas pela Lei nº 12.403/2011 à sistemática das cautelares no âmbito do processo penal tornaram a
prisão preventiva providência de última ratio, cabível somente quando inviável e incidência de medidas
menos gravosas. 2. No caso concreto, ao que tudo sugere, a violação de medida protetiva não se deu com
objetivo de ameaçar ou agredir a ex-companheira. Em verdade, o que o paciente fez foi tão somente
aproximar-se da própria filha e de parentes da vítima, ainda que em desacordo com a determinação
judicial (vide fls. 22/23 do HC). 3. Em consulta ao sistema CANCUN, constatou-se que o paciente não
possui  anotações  por  outros  delitos,  senão  os  que  originaram  sua  prisão  (relacionados  à  violência
doméstica).  Assim,  entendeu-se pela  suficiência  de medidas alternativas à  custódia pessoal,  como o
monitoramento eletrônico e outras restrições. 4. Ordem conhecida e concedida mediante aplicação de
medidas  cautelares.  (TJCE;  HC 0631883-44.2018.8.06.0000;  Terceira  Camara  Criminal;  Rel.  Des.
Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 06/05/2019; Pág. 104) 

PENAL E PROCESSO PENAL.  ART.  157,  §2º,  I,  DO CPB.  ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADA.  TENTATIVA.  IMPROCEDÊNCIA.
CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. SÚMULA Nº 582 DO STJ E SÚMULA Nº 11 DO
TJCE. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA Nº 55 DESTA CORTE. TERCEIRA FASE. USO DE
ARMA  BRANCA.  MAJORAÇÃO  DA  PENA.  INVIABILIDADE.  LEI  Nº  13.654/2018.
NOVATIUM LEGIS IN MELLIUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AFASTADA
EX- OFFICIO A MAJORAÇÃO DA PENA POR USO DE ARMA BRANCA.1. Trata-se de recurso
de Apelação interposto contra sentença condenatória por crime de roubo qualificado, tipificado no artigo
157, § 2º, incisos I, do CPB. 2. É impossível a desclassificação do delito de roubo para a forma tentada
se restou comprovada sua consumação com a posse da coisa pelo criminoso, mesmo que por curto
período. Súmula nº 582 do STJ e Súmula nº 11 TJCE. 3. "O Tribunal não está adstrito aos fundamentos
utilizados na sentença para fixar a pena do réu, podendo reanalisar as provas colhidas e apresentar novas
justificativas,  desde  que  idôneas  para  atenuar  ou  manter  a  pena  ou  o  regime  fixados,  em recurso
exclusivo da defesa, em observâncias ao amplo efeito devolutivo da apelação. " Súmula nº 55 do TJCE.
4. A Lei nº 13.654/2018 descriminalizou o uso de arma branca para fins de majoração da pena na terceira
etapa de elaboração, devendo incidir em casos anteriores pelo princípio do novatio legis in mellius. 5.
Recurso conhecido e desprovido. Afastada, de ofício,  a majoração da pena por uso de arma branca.
(TJCE; APL 0674340-98.2012.8.06.0001; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da
Silva; DJCE 06/05/2019; Pág. 126)

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA.  MEDIDAS  CAUTELARES  ALTERNATIVAS.  INSUFICIÊNCIA.  RISCO
DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante alega que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente carece de adequada fundamentação e, embora esteja amparada
na garantia da ordem pública, não levou em conta que o crime não envolveu violência ou grave ameaça,
de modo que a liberdade do paciente não coloca em risco à ordem pública. 2. Em análise detida dos
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autos, verifico que, na decisão de fls. 25/27, o Magistrado de 1º Grau fundamentou o Decreto preventivo
na garantia da ordem pública, vez que o paciente foi encontrado na posse de uma grande quantidade de
fios de cobre, furtados da empresa de telefonia Vivo, tendo montado um esquema para a comercialização
do produto, causando grandes prejuízos não só para a empresa como também para a sociedade que é
usuária  do serviço de telefonia,  circunstância  essa que reforça a  necessidade do encarceramento do
paciente. 3. Dessa forma, afigura-se necessária a manutenção da segregação preventiva, garantindo-se,
assim, a ordem pública, importando salientar que, no caso em tela, as medidas cautelares diversas do
cárcere, previstas no  art.  319 do CPP, não são suficientes, haja vista o grave risco à ordem pública,
considerando que os elementos constantes do caderno processual e o resultado de pesquisa no sistema
CANCUN (o paciente já responde a outras ações penais) indicam periculosidade do paciente e risco de
reiteração  delituosa,  estando  patenteada,  assim,  a  insuficiência  das  medidas  cautelares  diversas  do
ergástulo.  4.  Percebe-se,  portanto,  que  a  segregação  cautelar  do  paciente  encontra-se  devidamente
fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, lastreada em dados concretos, extraídos dos autos,
notadamente como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade do crime apurado e os seus
efeitos  sobre a sociedade.  (TJCE; HC 0623164-39.2019.8.06.0000; Terceira Camara Criminal;  Rel.
Des. Henrique Jorge Holanda Silveira; DJCE 17/05/2019; Pág. 122) 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  QUANTO  À  AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJAM A SUSPEITA
SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AFASTAMENTO DA TESE DE DESCONHECIMENTO
DE  QUE  O  BEM  ERA  PRODUTO  DE  CRIME.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA
VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, pelo reconhecimento da prática
delitiva prevista no  art. 180, caput  , do Código Penal  , em regime inicial aberto. 2. Impossibilidade de
absolvição em virtude de inexistência da comprovação quanto à autoria, uma vez que o contexto fático
analisado  nos  autos  demonstrou  que  ainda  que  o  réu  não tivesse  certeza  da  origem ilícita,  deveria
minimamente suspeitar, dada a ausência de comprovação idônea quanto à propriedade do veículo. 3.
Manutenção  da  sentença  recorrida.  4.  Recurso  conhecido  e  improvido.(TJCE;  APL  0768953-
42.2014.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 14/05/2019;
Pág. 158) 
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