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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 352  

PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA 

CONTRA PESSOA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – 

INADMISSIBILIDADE.   

Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça, incabível a 

hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por sanções 

alternativas, em razão da expressa vedação disposta no inciso I do artigo 44 do 

Código Penal. 

(D.O.E.,   p. )  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO 

CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da Apelação Criminal nº 0774922-74.2009.8.26.0577, Comarca de São 

José dos Campos, em que é apelante J. A. F., vem perante Vossa Excelência, 

com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição da República, 

artigo 255, § 2o, do RISTJ e artigo 26 da Lei nº 8.038/90, interpor Recurso 

Especial para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de ff. 

198/208 e sua complementação decorrente do julgamentos de embargos de 

declaração interpostos pelo Parquet, pelos motivos adiante aduzidos: 
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1. A HIPÓTESE EM EXAME 

 

  J. A. F. foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, c.c. 

o art. 14, inciso II, e no art. 121, caput, c.c. o art. 14, inciso II, todos do Código 

Penal. 

 

  Segundo a inicial acusatória,  

 

“... no dia 24 de abril de 2009, por volta das 19h, na Rua João 

Gomes da Silva, número 658, Jardim São José II, nesta cidade e 

comarca, J. A. F., qualificado a fls. 09 e 24, por motivo torpe, tentou 

matar, com disparos de arma de fogo, sua sogra R. M. N. G., 

provocando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de 

corpo de delito a fls. 36, somente não consumando o delito por 

circunstâncias alheias à vontade do agente. 
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  Consta, ainda, que na mesma data e local, momentos após 

os fatos supradescritos, J. A. F., qualificado a fls. 09 e 24, tentou 

matar com disparo de arma de fogo, seu sogro Francisco de Assis 

Guedes, somente não consumando o delito por circunstâncias 

alheias à vontade do agente. 

 

  Segundo foi apurado, na data dos fatos o denunciado 

discutia com sua mulher Patrícia, oportunidade em que Alexandre e 

Francisco, irmão e pai de Patrícia, intervieram na contenda. 

 

  Logo após, Alexandre dirigiu-se à casa de seus pais, ora 

vítimas, sendo seguido pelo denunciado com uma espingarda em 

punho. 

 

  Dentro da casa das vítimas, o denunciado determinou que 

Alexandre se ajoelhasse, dizendo que iria mata-lo. Desesperada, a 

ofendida entrou na frente de seu filho e rogou para que o indiciado 

não atirasse. Neste instante, J. A. efetuou dois disparos de arma de 

fogo contra Rosilda, atingindo-a na perna. 
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  Quando se evadia do local na posse da arma de fogo, J. A. 

se deparou com Francisco, lhe apontou a espingarda e puxou o 

gatilho, mas não houve disparo. 

 

  O denunciado iniciou, desse modo, a execução de crime de 

dois homicídios que somente não se consumaram por circunstâncias 

alheias a sua vontade, quais sejam, o pronto e eficiente socorro e 

atendimento médicos à Rosilda, que foi submetida à intervenção 

cirúrgica e resistiu aos ferimentos, e a falha da arma de fogo, 

impedindo a efetivação do disparo efetuado contra Francisco. 

 

  O primeiro crime foi praticado por motivo torpe, pois J. A. 

atentou contra a vida de Rosilda simplesmente porque ela visava 

impedi-lo de atirar contra seu filho Alexandre (...)” (ff. 1D/2D). 

 

 

  Finda a primeira fase do procedimento escalonado reservado ao 

crimes da competência do Tribunal do Júri, sobreveio a r. sentença de ff. 
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103/106, responsável pela impronúncia do réu quanto à tentativa de homicídio 

relativo à vítima Francisco de Assis Guedes, assim como pela 

desclassificação da imputação referente à ofendida R. M. N. G. para outra de 

competência do Juiz Singular. 

 

  Preclusa a via impugnativa, o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal 

da Comarca de São José dos Campos condenou o réu J. A. F. ao cumprimento 

de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, porque 

incurso no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sem prejuízo do 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária. Constou, ainda, na r. 

sentença ser incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, uma 

vez que o delito fora cometido com violência contra a pessoa (ff. 147/156). 

 

  Contra a r. sentença, o réu  interpôs recurso de apelação (ff. 

164/174) buscando a desclassificação para a forma culposa da lesão corporal, 

sob a tese do disparo acidental. Subsidiariamente, o acusado pretendeu a 

substituição da pena privativa de liberdade e a fixação do regime aberto para 

eventual início do cumprimento da pena. 
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 Contra-arrazoado o apelo (ff. 176/184), manifestou-se a douta 

Procuradoria de Justiça Criminal, pelo provimento parcial, a fim de que fosse 

alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, 

mantendo-se a r. sentença nos seus demais termos (ff. 189/192). 

 

 Os ilustres integrantes da 5ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, deram “provimento parcial 

ao recurso, apenas para substituir a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, 

mantido o regime semiaberto em caso de descumprimento. V.U.” (f. 198). 

 

 Transcreve-se o inteiro teor do v. acórdão, ora combatido (ff. 198/208): 

 

“ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0774922-

74.2009.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante J.  A. F. 

sendo apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 
 

Recurso Especial nº 0774922-74.2009.8.26.0577 

 
 

 

 

8
 

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, apenas para 

substituir a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, mantido o regime 

semiaberto em caso de descumprimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão. 

 

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores SÉRGIO RIBAS 

(Presidente) e JUVENAL DUARTE. 

 

São Paulo, 29 de março de 2012. 

 

Pinheiro Franco 

RELATOR 

 

 

Apelação nº 0774922-74.2009.8.26.0577 - São José dos Campos 
Apelante : José Ailton Ferreira 
Apelado : Ministério Público do Estado 
Voto n.º : 17.618 
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Lesões corporais graves. Réu que efetua dois 
disparos em direção de sua sogra, durante discussão familiar. 
Relatos da vítima e das testemunhas, na polícia, dando conta 
de que a intenção do acusado era matar seu cunhado, 
momento em que a sogra entrou na frente e acabou atingida 
pelos disparos. Modificação de todos os depoimentos em juízo, 
na clara tentativa de eximir o réu da responsabilidade, já que a 
situação familiar voltou à normalidade. Hipótese, contudo, de 
dolo eventual, não de culpa, na medida em que o réu assumiu 
o risco de lesionar os familiares de sua esposa, ao entrar na 
residência armado. Lesões comprovadas pelo laudo pericial. 
Condenação bem decretada. Penas mínimas. Hipótese, 
contudo, que permite a substituição da reprimenda corporal por 
duas restritivas de direitos, considerada a primariedade do 
acusado. Regime semiaberto, em caso de descumprimento, 
mantido. Apelo parcialmente provido, apenas para substituir a 
reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, mantido o 
regime semiaberto em caso de descumprimento. 

 

 

Apelação Criminal contra sentença que condenou J. A. F. como incurso no artigo 

129, § 2º, inciso IV, do C. Penal, às penas de 2 anos de reclusão, fixado o regime prisional 

semiaberto. 

 

Busca o recorrente a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Afirma 

que o disparo foi acidental e que em momento algum agiu com dolo. No mais, pede a 
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substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e a concessão do regime 

aberto, invocando as Súmulas 718 e 719, do C. Superior Tribunal de Justiça (folhas 164). 

 

Processado o recurso, com resposta, subiram os autos. Parecer da Ilustrada 

Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento parcial do apelo, para estabelecer o regime 

aberto para cumprimento da reprimenda. 

 

É o relatório. 

 

O réu foi denunciado por homicídios tentados, um qualificado e um simples, e 

condenado como incurso no artigo 129, § 2º, inciso IV, do C. Penal. Isso porque no dia 24 

de abril de 2009, por volta de 19:00 horas, na Rua João Gomes da Silva, número 658, em 

São José dos Campos, agindo por motivo torpe, tentou matar, com disparos de arma de 

fogo, sua sogra Rosilda Maria Neto Guedes, provocando-lhe ferimentos, somente não se 

consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta na inicial que, na 

mesma data e local, momentos após os fatos, JOSÉ tentou matar, com disparos de arma 

de fogo, seu sogro Francisco de Assis Guedes, somente não se consumando o delito por 

circunstâncias alheias a sua vontade. 
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A denúncia relata que o réu discutia com sua mulher Patrícia, quando Alexandre e 

Francisco, irmão e pai de Patrícia, intervieram na contenda. Logo após, Alexandre dirigiu-se 

à casa de seus pais, ora vítimas, sendo seguido pelo denunciado com uma espingarda em 

punho. Dentro da casa das vítimas, o réu determinou que Alexandre se ajoelhasse, dizendo 

que iria matá-lo. Desesperada, a ofendida entrou na frente de seu filho e rogou para que o 

acusado não atirasse. Neste instante, JOSÉ efetuou dois disparos de arma de fogo contra 

Rosilda, atingindo-a na perna. 

 

Quando fugia do local na posse da arma de fogo, prossegue a inicial, JOSÉ se 

deparou com Francisco, apontou-lhe a espingarda e puxou o gatilho, mas não houve 

disparo. 

 

O réu foi impronunciado pelo crime praticado contra a vítima Francisco, restando 

condenado, pelo Juiz Singular, a uma pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, 

por infração ao disposto no artigo 129, § 2º, IV, do C. Penal (crime praticado contra a vítima 

Rosilda). 

 

A materialidade do delito está estampada nos laudos acostados a folhas 35 e 46, 

que constataram ter a ofendida suportado lesões provocadas por arma de fogo, das quais 
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resultaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade 

permanente do membro inferior direito (dano estético devido ao encurtamento do mesmo). 

 

A autoria, por seu turno, também é induvidosa. 

 

Na polícia, o acusado disse ter tido uma discussão com sua esposa que, 

embriagada, passou a quebrar os móveis da residência. Contou que seu sogro e seus 

cunhados chegaram e se envolveram na discussão. Saiu da casa e, passados alguns 

instantes, seu sogro e seus cunhados saíram. Seu sogro agarrou-o pela camisa, dizendo 

que teria destruído sua família e que iria pagar por isso. Seus cunhados vieram em sua 

direção, cada um com uma faca na mão. Conseguiu escapar e correu para casa de sua 

sogra, onde entrou no quarto e pegou a arma. Seu sogro e seus cunhados entraram na 

casa e, por temer o pior, sua sogra veio em sua direção e agarrou a arma, que disparou. 

Em face disso, largou a espingarda e fugiu. Disse que apenas pegou a arma para intimidar 

seu sogro e seus cunhados, que o ameaçaram de morte. Sumiu por três dias e apenas 

quando foi visitar seus filhos soube que o disparo atingiu sua sogra (folhas 08/09). Em 

juízo, o réu confirmou ter discutido com sua esposa após saírem de um bar, onde beberam 

um pouco. Contou que seus sogros e seus cunhados chegaram em sua casa bastante 

alterados e todos passaram a discutir. Disse que deixou sua residência e foi até a casa de 

sua sogra atrás de uma espingarda que havia guardado, para evitar que seus cunhados 
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pegassem a arma e atirassem contra ele. Aduziu que sua sogra estava alterada e tentou 

puxar a arma, que disparou e atingiu a perna dela. Insistiu que não queria machucar sua 

sogra. Narrou que saiu correndo com a arma na mão e encontrou sua esposa, avisando do 

ocorrido. Logo depois, abandonou a arma no quintal. Por fim, afirmou que sempre teve bom 

convívio com os familiares de sua esposa, com quem tem três filhos, ressaltando que 

nunca chegou a se separar dela (folhas 85/86). 

 

A vítima Rosilda, na polícia, afirmou que na briga entre Patrícia e o réu, ele 

agrediu sua filha. Seu marido e seus filhos, então, intervieram, e ela pegou seus netos e os 

levou para dentro da casa. Patrícia se irritou e puxou-a pelos cabelos, jogando-a no chão. 

Levantou e retornou para sua casa, onde permaneceu, até que seu filho Alexandre entrou, 

seguido de JOSÉ, que estava com uma espingarda na mão. Informou que o réu apontou a 

arma para Alexandre, enquanto gritava para que o cunhado ajoelhasse no chão, pois iria 

matá-lo. Desesperada, entrou na frente do filho e gritou que o réu não iria matá-lo, 

oportunidade em que JOSÉ efetuou dois disparos contra ela, atingindo sua perna direita e 

fugindo em seguida. Destacou que os disparos atingiram o osso da coxa e que foi 

submetida a duas intervenções cirúrgicas. Por fim, negou que seus familiares tivessem 

ameaçado o réu, salientando que nunca houve qualquer arma em sua casa e que o réu já 

entrou no local com a espingarda na mão (folhas 13). Em juízo, Rosilda confirmou a 

discussão entre o réu e sua filha, momento em que ela, seus filhos e seu marido foram até 
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a casa deles para ver o que estava acontecendo. Disse que seu filho Alexandre brigou com 

o réu e proferiu alguns xingamentos. Conseguiu puxar Alexandre para fora da casa de sua 

filha, levando-o para dentro de seu quarto, mas o acusado foi atrás dele com a arma em 

punho. Disse que a arma estava guardada em sua casa, a pedido do réu. Aduziu que para 

evitar que o réu atirasse em seu filho, colocou-se à frente e tentou puxar a arma, ocasião 

em que ela disparou e atingiu sua perna direita. Mencionou que o acusado ficou 

desesperado e saiu correndo. No caminho, ele encontrou seu marido, que ainda tentou 

tomar a arma de JOSÉ. Por fim, disse que a arma foi abandonada e que o réu fugiu, mas 

acionou a emergência do celular, ressaltando que nunca havia tido qualquer 

desentendimento entre ele e sua família (folhas 74).  

 

Francisco de Assis Guedes, na polícia, disse que ao chegar na casa de sua filha, 

viu que o réu a agredia com socos e tapas. Ele e seus dois filhos conseguiram apartar a 

briga, afastando Patrícia para fora da casa. Sua filha pegou uma faca e tentou golpeá-lo, 

momento em que a segurou pelo braço e conseguiu desarmá-la. Ficou do lado de fora com 

a filha, enquanto Alexandre e o acusado se agrediam mutuamente. De repente, JOSÉ 

entrou em sua casa e saiu empunhando uma espingarda, dirigindo-se até a sua residência. 

Ouviu os disparos e os gritos de Rosilda. Correu e se deparou com o réu com a arma na 

mão. O recorrente apontou-lhe a arma e puxou o gatilho, mas a arma falhou. Confirmou 

que Rosilda foi atingida por dois projéteis de arma de fogo e que o réu fugiu. Disse que 
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Rosilda contou-lhe que o acusado entrou na casa atrás de Alexandre, determinando que 

ele se ajoelhasse, porque iria matá-lo. Rosilda entrou na frente do filho e recebeu dois 

disparos, que eram direcionados a Alexandre. Negou qualquer ameaça ao acusado (folhas 

14). Em Juízo, Francisco narrou que ele, sua esposa e seus filhos chegavam em casa, 

quando perceberam uma briga na casa de sua filha Patrícia, que é vizinha. Acompanhado 

de seus filhos, entrou na residência para tentar apartar a briga entre o réu e sua filha. Seu 

filho Alexandre chegou a brigar com o réu, mas depois saiu e seguiu para sua residência. 

Contou que ficou na rua com Patrícia, quando ouviu um tiro de dentro de sua casa. Viu o 

réu saindo com uma arma de fogo na mão e teve a impressão de que ele a apontou em sua 

direção, mas não chegou a disparar. Confirmou que o acusado fugiu e que ao entrar em 

casa viu sua esposa ferida. Também ressaltou que o recorrente nunca teve qualquer 

desentendimento com sua família, sendo considerado seu “melhor filho” (folhas 76). 

 

Alexandre Neto Guedes, na polícia, confirmou o entrevero, destacando que foi 

agredido fisicamente por JOSÉ e que revidou as agressões. Em dado momento, afastou-se 

e foi para a casa de sua mãe, quando estava no quarto, o réu se aproximou, aos gritos e 

empunhando uma espingarda. JOSÉ apontou a arma para sua direção, determinando que 

ele ajoelhasse no chão para morrer. Desesperada, sua mãe colocou-se em sua frente e 

gritou para que o genro não o matasse, momento em que JOSÉ efetuou dois disparos 

contra ela, atingindo-a na perna. Negou qualquer ameaça contra o acusado (folhas 17). Em 
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juízo, Alexandre informou ter acompanhado o pai e seu irmão na casa de sua irmã Patrícia, 

para apartar a briga entre ela e o réu. Disse que xingou e brigou com seu cunhado, o 

acusado. Depois disso, deixou a casa de sua irmã a pedido de sua mãe, e ficou na rua. Viu 

quando o recorrente entrou na casa de seus pais em sua perseguição, aduzindo que ele 

portava uma arma. Não viu o momento em que sua mãe levou o tiro. Ressaltou que nunca 

tinha visto a arma que estava com o acusado. Mencionou que a versão dada na delegacia 

era falsa, apenas porque estava com raiva do réu (folhas 79). 

 

Gildásio Neto Guedes, irmão de Patrícia, na polícia, destacou que o réu e seu 

irmão Alexandre se agrediram mutuamente. Disse que ficou com seu pai e sua irmã na rua 

quando escutou dois disparos, vindos de dentro da casa. Imediatamente foi até lá com seu 

pai e viram o réu saindo pela porta, com a espingarda na mão. Disse que JOSÉ ainda 

engatilhou a arma e puxou o gatilho, mirando para seu pai, mas a arma não disparou. 

Confirmou que sua mãe estava ferida na perna e que Alexandre estava ao lado dela, 

amparando-a. Posteriormente, soube que JOSÉ tentou matar Alexandre, mas sua mãe 

entrou na frente e o réu disparou contra ela (folhas 18). Em juízo, Gildásio disse que sua 

irmã e o réu estavam brigando e que ele, seu irmão Alexandre e seu pai foram até a casa, 

vizinha à deles, apartar a briga. Depois disso, ele e seu pai foram para a rua, não se 

lembrando do que aconteceu, já que estava embriagado. Destacou que apenas se 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 
 

Recurso Especial nº 0774922-74.2009.8.26.0577 

 
 

 

 

17
 

recordava de ter visto o réu passar correndo com a arma na mão. Por fim, disse nunca ter 

visto a arma utilizada pelo réu (folhas 81). 

 

Patrícia, esposa do acusado, contou na polícia que ela e o marido tiveram uma 

discussão, momento em que seus irmãos chegaram e houve discussão. Depois disso, foi 

para casa de sua mãe, sendo que seus irmãos pegaram uma faca e foram atrás do réu. 

Confirmou que o acusado entrou na casa de sua sogra e pegou a arma de fogo. Destacou 

que seus irmãos entravam na casa, quando Rosilda, temendo o pior, agarrou a arma de 

fogo, que disparou e veio a atingi-la. Depois do disparo, seu marido jogou a arma no chão e 

fugiu, tendo desaparecido por uma semana. Por fim, disse que seu pai também estava no 

local e ameaçou seu marido de morte (folhas 10). Em juízo, Patrícia confirmou que travava 

uma discussão com JOSÉ, após retornarem de um bar, quando seus pais e seus irmãos 

chegaram e tentaram apartar a briga. Em seguida, eles deixaram o imóvel e o réu foi atrás 

deles, porque estavam alterados e o xingaram. Aduziu que o recorrente ficou com medo 

que seus irmãos pegassem sua arma, que estava guardada na casa da vítima Rosilda, 

para atirar contra ele. Não presenciou o tiro e só viu o momento em que o acusado saiu da 

casa de sua mãe com a arma na mão, comunicando que havia ocorrido um acidente. Por 

fim, aduziu estar casada há 10 anos com o acusado, com quem tem 3 filhos, ressaltando 

que ele nunca teve qualquer problema com sua família (folhas 83). 
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A prova colhida dá conta, assim, de que o réu efetuou dois disparos contra sua 

sogra, não havendo que se falar em disparo acidental. 

 

Importante anotar que, tratando-se de ocorrência familiar, os depoimentos devem 

ser avaliados com cuidado. Mas parece claro nos autos que as testemunhas e a vítima 

modificaram os depoimentos em juízo na tentativa de eximir o réu da responsabilidade pelo 

delito, já que, depois dos fatos, a situação familiar, ao que parece, voltou à normalidade e 

JOSÉ continuou vivendo com a esposa Patrícia, com quem tem três filhos, e certamente 

com os familiares dela, que residem na casa vizinha. 

 

O juiz, no trato da questão, deve considerar os indícios, e como bem anotado na r. 

sentença, não há como considerar que os disparos foram acidentais, já que um disparo 

seria justificável, mas dois denotam o dolo com que agiu o acusado. Os depoimentos 

colhidos na fase investigatória revelam que a intenção de JOSÉ era lesionar seu cunhado 

Alexandre e que os disparos atingiram Rosilda apenas porque ela entrou na frente, 

tentando defender o filho. Ainda que os relatos das testemunhas tenham sido modificados 

em juízo, não há dúvida de que o acusado entrou na residência de Rosilda com a arma em 

punho. E, ao entrar na residência da vítima empunhando uma espingarda durante a 

discussão, o acusado assumiu o risco de produzir ferimentos nos familiares, mormente na 
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sogra, para quem apontou a arma e efetuou dois disparos, agindo, assim, com dolo, 

inclusive eventual. 

 

A condenação pelo delito de lesão corporal grave era mesmo de rigor, sendo 

inviável a desclassificação para a modalidade culposa. 

 

As penas, fixadas no mínimo, não comportam reparo. 

 

Penso, contudo, que a hipótese comporta a substituição da reprimenda corporal 

por duas restritivas de direitos, considerando a primariedade do acusado e, principalmente, 

o fato das relações familiares, hoje, passados mais de dois anos, terem sido recompostas, 

a despeito da correta e lúcida ponderação do E. Procurador de Justiça. Situação especial, 

que recomenda deliberação particular para o caso. Substituo a sanção corporal, então, por 

duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo 

prazo da pena, e prestação pecuniária, no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos, 

considerando as possibilidades do acusado, que afirmou ser marceneiro e receber cerca de 

R$1.600,00 mensais, com destinação a ser definida na fase de execução. A prestação 

pecuniária poderá ser parcelada. 
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Mantenho o regime semiaberto para o caso de descumprimento das sanções 

substitutivas, considerando a gravidade dos fatos e a personalidade violenta do réu, que se 

armou durante uma discussão familiar e acabou lesionando seriamente sua sogra. 

 

O sentenciado será advertido pelo Magistrado, pessoalmente, de que o 

descumprimento injustificado das restrições implicará na conversão das penas 

restritivas em pena corporal, com seu recolhimento imediato ao cárcere, tudo na 

forma do artigo 44, § 4.º, do C. Penal. 

 

Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para 

substituir a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, mantido o regime 

semiaberto em caso de descumprimento. 

 

PINHEIRO FRANCO 

Relator” 

 

  Contra o v. acórdão foram interpostos Embargos de Declaração, 

por meio do qual se ressaltou a existência de expressa vedação legal à 

substituição realizada, na medida em que o delito fora cometido com violência 
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contra a pessoa, negando o disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal (ff. 

211/212). 

 

  Apreciando o recurso ministerial, a Colenda 5ª Câmara de Direito 

Criminal rejeitou o reclamo, nos termos do voto do Relator, a seguir transcrito1: 

 

“ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 

0774922-74.2009.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é 

interessado JOSE AILTON FERREIRA e Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO sendo embargada a EGRÉGIA 5ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. 

 

                                            
1 Autos do processo com numeração equivocada. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 
 

Recurso Especial nº 0774922-74.2009.8.26.0577 

 
 

 

 

22
 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO RIBAS 

(Presidente) e JUVENAL DUARTE. 

 

São Paulo, 10 de maio de 2012. 

 

Pinheiro Franco 

RELATOR 

 

 

Embargos de Declaração n.º 0774922-74.2009.8.26.0577–50000 - São José dos 

Campos Embargante : Ministério Público do Estado 

Embargada : C. 5.ª Câmara Criminal 

Voto n.º : 19.098 

 

 

Embargos de Declaração. Hipótese em que o aresto, na leitura 
do E. Procurador de Justiça, concedeu inadvertidamente 
substituição da pena corporal. Situação, contudo, excepcional 
e justificada, a permitir a medida. Embargos rejeitados. 

 

 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 
 

Recurso Especial nº 0774922-74.2009.8.26.0577 

 
 

 

 

23
 

Embargos de Declaração opostos ao v. Acórdão que, julgando a apelação 

Criminal interposto contra sentença que condenou J. A. F. como incurso no artigo 129, § 2º, 

inciso IV, do C. Penal, às penas de 2 anos de reclusão, fixado o regime prisional 

semiaberto, deu provimento parcial a ela, admitindo a substituição da sanção corporal por 

restritivas de direitos. 

 

Sustenta o Eminente e Culto Procurador de Justiça que a Câmara não poderia 

ordenar a substituição, por haver vedação legal, tratando-se de crime praticado com 

violência contra pessoa. 

 

É o relatório. 

 

No rigor da técnica, a ponderação do Eminente Procurador de Justiça seria 

irrespondível. 

 

Mas no caso concreto, a Câmara entendeu que a hipótese trazia uma 

particularidade a justificar a opção. 

 

O acusado é primário e as relações familiares, hoje, passados mais de dois anos, 

estão recompostas. Situação especial, que recomendava deliberação particular para o 
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caso. Daí a substituição. Observe-se que o regime intermediário foi mantido para o caso de 

descumprimento das sanções substitutivas, considerando a gravidade dos fatos e a 

personalidade violenta do réu, que se armou durante uma discussão familiar e acabou 

lesionando seriamente sua sogra. 

 

Pelo meu voto, pois, REJEITO OS EMBARGOS. 

 

PINHEIRO FRANCO 

Relator” 

 

   

 

  Decidindo dessa forma, a douta Câmara Julgadora contrariou o 

art. 44, inciso I, do Código Penal, extravasando os limites do poder que lhe foi 

conferido, e também dissentiu de anterior julgado do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça:  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ementas compatíveis com o 44, I, CP >>>>>>>>> 
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CRIMINAL. RESP. LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA. CRIME 

COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DO CRIME. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. 

RECURSO PROVIDO. 

I. Considerando ser hipótese de crime cometido com prática de violência ou 

grave ameaça, incabível a hipótese de substituição da pena pela sua prática, 

em razão da vedação disposta no inciso I do art. 44 do Código Penal. 

Precedentes. 

II. Irresignação que deve ser provida para reformar o acórdão recorrido na parte em 

que determina a substituição da pena imposta ao recorrido. 

III. Recurso provido, nos termos do voto do relator. 

(REsp 1202571/SE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

06/03/2012, DJe 14/03/2012) 

 

 

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 9.099/95. 

ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO NO SENTIDO DA 
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CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41 DA LEI N.º 11.340/2006. NÃO 

CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM 

VIOLÊNCIA À PESSOA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO 

INCISO I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

inaplicabilidade da Lei n.º 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica 

ou familiar, em razão do disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/2006. Precedentes. 

2. Incabível, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o requisito 

previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, pois, não obstante a pena 

imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com 

violência contra a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição. 

3. Ordem denegada. 

(HC 192.417/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

06/12/2011, DJe 19/12/2011) 
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HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE 

DIREITOS. BENEFÍCIO CASSADO PELO TRIBUNAL ORIGINÁRIO. NÃO 

PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP. 

CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. 

NEGATIVA DE PERMUTA JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 

DEMONSTRADA. 

1. Inviável acoimar de ilegal o acórdão impetrado no ponto em que cassou a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 

concedida pelo Juízo singular, pois, não obstante a sanção imposta tenha 

sido inferior a 4 (quatro) anos, verifica-se que se trata de delito cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa, não restando preenchido, assim, o 

requisito previsto no art. 44, I, do CP. 

2. Ordem denegada. 

(HC 199.250/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

01/12/2011, DJe 14/12/2011) 
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HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE 

PESSOAS. PENA APLICADA: 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME 

INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 

INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA QUE JAMAIS PODE SER CONSIDERADA 

COMO UM IRRELEVANTE PENAL. ATENUANTE DA MENORIDADE. 

INADMISSIBILIDADE DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 

231/STJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. ART. 44, I DO CPB. PARECER DO 

MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 

1.   O caso sub judice não merece a aplicação do postulado permissivo (princípio da 

insignificância), eis que o delito de roubo não ofende apenas o patrimônio furtado, 

mas também a integridade física da vítima que jamais pode ser considerada como 

um irrelevante penal. Precedentes do STJ. 

2.   A incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena-base abaixo 

do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 

3.   É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direito no caso de crime praticado com violência ou grave ameaça à 

pessoa (art. 44, I do CPB). 

3.   Parecer do MPF pelo não conhecimento da ordem. 
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4.   Ordem denegada. 

(HC 119.048/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, 

julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011) 

 

 

HABEAS CORPUS. ARTS. 329, § 1.º, E 331, DO CÓDIGO PENAL. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR REPRIMENDAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS 

MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 44, 

INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA.  

1. Na hipótese de condenação por crime cometido com violência ou grave 

ameaça, não pode ocorrer a substituição das pena privativa de liberdade por 

restritivas de direito, conforme regra prevista no art. 44, inciso I, do Código 

Penal. 

2. Habeas corpus denegado. 

(HC 171.113/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

14/06/2011, DJe 28/06/2011) 
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HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE 

PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXAME APROFUNDADO DE 

PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO COM 

VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE 

CONCEDIDA. 

1. Não é o habeas corpus a via adequada para avaliar a alegação de falta de 

provas para condenação, pois para se desconstituir o que ficou estabelecido nas 

instâncias ordinárias, mostra-se necessário o exame aprofundado do conjunto 

fático-probatório, procedimento incompatível com o remédio constitucional, que é 

caracterizado pelo rito célere e cognição sumária. Precedentes. 

2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, tendo em vista que os pacientes não preenchem o requisito previsto 

no art. 44, inciso I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido 

inferior a 4 (quatro) anos, verifica-se que se trata de crime de resistência 

qualificada, tendo os pacientes efetuado diversos disparos com arma de fogo 

na direção dos policiais, caracterizando, portanto, o uso de violência à pessoa 
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na prática do delito, circunstância que veda a concessão desse benefício 

legal. 

3. O pedido de substituição condicional da pena não foi enfrentado pelo Tribunal de 

origem, não podendo ser, desde logo, examinado por esta Corte Superior, vedada a 

supressão de instância. Ademais, o habeas corpus não é o meio adequado para o 

exame do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, 

diante da necessidade de dilação probatória incompatível com a natureza desse 

remédio heróico, impondo-se, contudo, que a Corte local se manifeste a respeito. 

4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, concedido para que o 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro examine a possibilidade de concessão da 

suspensão condicional da pena, a teor dos requisitos estabelecidos no art. 77 do 

Código Penal. 

(HC 179.943/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 

24/08/2011) 

 

 

REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO RECLUSIVA POR PENAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. BENEFÍCIO NEGADO. NÃO PREENCHIMENTO DO 
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REQUISITO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP. CRIME COMETIDO 

COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 

DEMONSTRADA. 

1. Inviável proceder-se a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, tendo em vista que o paciente não preenche o requisito 

previsto no art. 44, inciso I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha 

sido inferior a 4 (quatro) anos, verifica-se que se trata de delito cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa. 

2. Ordem parcialmente concedida, tão somente a fim de reduzir para 8 (oito) meses 

de detenção a pena imposta ao paciente, mantidos, no mais, a sentença 

condenatória e o acórdão objurgado. 

(HC 139.358/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

15/04/2010, DJe 03/05/2010) 

 

 

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, INCISOS II E V, DO CP. 

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS A 

EMBASAR A CONDENAÇÃO. EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO 

INCABÍVEL NA VIA ELEITA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE 
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FUNDAMENTAÇÃO. EXASPERAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA 

À PESSOA. 

I - Percebe-se que o reprochado acórdão analisou de forma cuidadosa o material 

probatório existente nos autos e concluiu pela condenação do paciente, uma vez 

que a autoria do delito que lhe fora imputado na exordial restou comprovada por 

provas testemunhais e periciais. 

II - Assim, no caso em tela, infirmar a condenação do paciente ao argumento de 

insuficiência das provas coligidas demandaria, necessariamente, o amplo 

revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas 

corpus (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso). 

III - A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como 

exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 

do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Dessa maneira, 

considerações genéricas, abstrações ou dados integrantes da própria conduta 

tipificada não podem supedanear a elevação da reprimenda (Precedentes do STF e 

STJ). 

IV - In casu, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau e o v. 
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acórdão recorrido apresentam em sua fundamentação incerteza denotativa ou 

vagueza, utilizando-se, entre outras, de expressões como: "o grau de 

censurabilidade (...) não lhe é favorável, pois o réu tinha condições de se conduzir 

de acordo com o direito" e "os bens subtraídos não foram recuperados." Assim, não 

existem argumentos suficientes a justificar, no caso concreto, a fixação da pena-

base acima do mínimo legal previsto em abstrato. 

V - Finalmente, inviável a substituição da pena corporal aplicada pelo crime de 

roubo por pena restritiva de direitos, uma vez que o art. 44 do Código Penal 

veda esta possibilidade quando o crime é praticado com violência ou grave 

ameaça à pessoa. 

Ordem parcialmente concedida. 

(HC 137.362/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

20/10/2009, DJe 14/12/2009) 

 

 

  Daí a interposição do presente Recurso Especial, com fulcro no 

artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, para que seja 

cassado o v. acórdão, a fim de impedir sejam substituídas as penas privativas 

de liberdade por restritivas de direitos. 
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2 – “Para que o réu seja beneficiado com a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é 

indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos e 

subjetivos constantes do art. 44 do Código Penal” (STJ – Resp 

585.345/PB, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA TURMA 

 

 

2.a – Negativa de vigência de lei federal. 
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  Preceitua o Código Penal: 

 

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e 

substituem as privativas de liberdade, quando: 

... 

        III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 

a personalidade do condenado, bem como os motivos e as 

circunstâncias indicarem que essa substituição seja 

suficiente.” 

 

  O Magistrado de primeiro grau em três oportunidades ressaltou: 

  “O denunciado já foi condenado pela prática de outras infrações 
penais (fls. 93/94, 209), motivo pelo qual fixo a pena-base dos delitos acima 
do mínimo legal” (fls. 249).  
... 
  “Em razão dos antecedentes do acusado, incabível a substituição da 
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a aplicação da 
suspensão condicional da pena ou qualquer outro beneficio, motivo pelo 
qual iniciará o cumprimento da pena no regime semi-aberto” (fls. 250).  
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... 

 

  “O denunciado já foi condenado pela prática de outras infrações 
penais (fls. 93/94, 209), motivo pelo qual fixo a pena-base dos delitos acima 
do mínimo legal” (fls. 254).  
... 
  “Em razão dos antecedentes do acusado, incabível a substituição da 
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a aplicação da 
suspensão condicional da pena ou qualquer outro benefício, motivo pelo 
qual iniciará o cumprimento da pena no regime semi-aberto.” (fls. 255).  

 

... 

 

  “O denunciado já foi condenado pela prática de outras infrações 
penais (fis. 93/94, 209), motivo pelo qual fixo a pena-base dos delitos acima 
do mínimo legal” (fls. 262).  
... 
  “Em razão dos antecedentes do acusado, incabível a substituição da 
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a aplicação da 
suspensão condicional da pena ou qualquer outro benefício, motivo pelo 
qual iniciará o cumprimento da pena no regime semi-aberto.” (fls. 263). 
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  Até mesmo no acórdão constou: “apesar do réu possuir maus 

antecedentes” (fls. 314). 

 

  Em síntese, o v. acórdão reconheceu que o réu é possuidor de 

maus antecedentes, mas substituiu as penas privativas de liberdade por 

restritivas de direitos, em flagrante desrespeito ao artigo 44, III, do Código 

Penal. 

 

  Comentando o preceito, o festejado JÚLIO FABBRINI MIRABETE 

(“Manual de Direito Penal, Atlas, São Paulo, 24ª edição, 2008, página 284) 

ensina: 

  “Por fim, é necessário também que esteja presente o último 
pressuposto, ou seja, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 
a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, 
indiquem que a substituição é suficiente (art. 44, III). 
  Essas circunstâncias pessoais, que também devem ser observadas 
na fixação da pena privativa de liberdade, é que vão dar a medida de 
conveniência da substituição. Não têm direito à substituição, portanto, os 
condenados que, pelos elementos colhidos na instrução criminal, 
demonstrarem incompatibilidade com a convivência social harmônica, que 
tiverem antecedentes comprometedores, ainda que não tenham sido 
condenados anteriormente, que apresentem conduta marcada por fatos anti-
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sociais ou que não tenham profissão definida, emprego fixo ou residência 
determinada, e, ainda, quando os próprios motivos e as circunstâncias de 
caráter pessoal indicarem que a substituição não servirá de prevenção penal. 
Não há sentido na substituição quando, desde logo, verifica-se diante de sua 
situação pessoal revelada na instrução criminal, que o sentenciado não irá 
cumprir com as condições e deveres impostos pela condenação à pena 
restritiva de direitos. Assim, se as condições pessoais forem favoráveis ao 
condenado, deve o juiz efetuar a substituição. Se, entretanto, demonstrarem 
incompatibilidade com a convivência social harmônica, deve ser denegada. 
Como a nova lei permite a substituição de pena até 4 anos, inclusive, inclui 
nesse possibilidade crimes graves, ainda que não cometidos com grave 
ameaça ou violência, como os de colarinho branco, quadrilha ou bando, 
contrabando, moeda falsa, racismo etc., é dever do juiz que faça uma 
rigorosa apreciação dos requisitos subjetivos no sentido de verificar se, 
realmente, a pena substituta é suficiente para a reparação e prevenção 
penais, assegurando a necessária defesa social”. 

 

  Neste sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

  PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO – 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA 
RESTRITIVA DE DIREITOS – CONDIÇÕES SUBJETIVAS 
DESFAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE. 
  - O v. acórdão guerreado, ao examinar a questão, salientou que 
a r. sentença, ao proceder à dosimetria da pena, apontou a intensa 
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culpabilidade do réu, aliada à sua deturpação de caráter. Tais 
requisitos foram, inclusive, responsáveis pela fixação da pena-base 
acima do mínimo legal (foi condenado a dois anos e o mínimo é de um 
ano – art. 121, § 3º, do CP). Ora, tais circunstâncias judiciais são 
requisitos essenciais para a concessão da substituição, a teor do art. 44, 
III, do CP. Não lhe sendo, pois, favoráveis, inexiste direito ao benefício. 
  - Ordem denegada. 
(HC 12.449/SP, Rel. Ministro  JORGE SCARTEZZINI, QUINTA 
TURMA, julgado em 15.03.2001, DJ 18.06.2001 p. 158). 
 
  PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 29, § 1º, INCISO III, C/C § 
4º, INCISO I, DA LEI Nº 9.605/98. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA 
DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 
  Para que o réu seja beneficiado com a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos, é indispensável o 
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes do art. 
44 do Código Penal, o que não ocorreu no caso (Precedentes). 
  Writ denegado. 
(HC 44.304/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 04.08.2005, DJ 26.09.2005 p. 429). 
 
  PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO – 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA 
RESTRITIVA DE DIREITOS – CONDIÇÕES SUBJETIVAS 
DESFAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE. 
  - O v. acórdão guerreado, ao examinar a questão, salientou que 
a r. sentença, ao proceder à dosimetria da pena, apontou a intensa 
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culpabilidade do réu, aliada à sua deturpação de caráter. Tais 
requisitos foram, inclusive, responsáveis pela fixação da pena-base 
acima do mínimo legal (foi condenado a dois anos e o mínimo é de um 
ano – art. 121, § 3º, do CP). Ora, tais circunstâncias judiciais são 
requisitos essenciais para a concessão da substituição, a teor do art. 44, 
III, do CP. Não lhe sendo, pois, favoráveis, inexiste direito ao benefício. 
  - Ordem denegada. 
(HC 12449/SP, Rel. Ministro  JORGE SCARTEZZINI, QUINTA 
TURMA, julgado em 15.03.2001, DJ 18.06.2001 p. 158). 
 
  PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO 
RETROATIVA E EXECUTÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
RECORRÍVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 
SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 
REQUISITOS. CP, ARTS. 44. 
  - A prescrição penal retroativa, espécie regulada pelo quantum 
da pena fixada na sentença condenatória recorrível, transitada em 
julgado para a acusação, ocorre com o decurso do prazo entre a data da 
consumação do delito e a do recebimento da denúncia, ou entre esta e a 
da sentença condenatória. 
  - Não ocorre a extinção da punibilidade  pela prescrição da 
pretensão executória se após  a sentença  condenatória passada  em 
julgado para a acusação  não transcorreu  o prazo  extintivo  do jus 
puniendi. 
  - São requisitos subjetivos necessários à substituição da pena 
detentiva por restritiva de direito não ser o condenado reincidente e não 
ter o juiz sentenciante, no momento da individualização da pena, 
reconhecido a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
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  - Habeas-corpus denegado. 
(HC 9925/SP, Rel. Ministro  VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, 
julgado em 23.11.1999, DJ 13.12.1999 p. 181). 
 
  PENAL. PROCESSUAL. PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
LEI Nº 9714/98. "HABEAS CORPUS". 
  1. Pedido de conversão da pena privativa de liberdade em 
restritiva de direitos que depende da verificação de requisitos de 
caráter subjetivo. Procedimento vedado em "Habeas Corpus". 
  2. "Habeas Corpus" conhecido; pedido indeferido. 
(HC 12553/MG, Rel. Ministro  EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, 
julgado em 06.06.2000, DJ 01.08.2000 p. 289). 
 
  RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 
CONCESSÃO DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO 2.838/98. 
SUBSTITUIÇÃO DE PENA (ART. 44, DO CP). REQUISITOS DE 
ÍNDOLE SUBJETIVA. 
  Extinção da punibilidade da paciente,  pelo indulto, nas 1ª, 3ª e 
4ª execuções. 
  Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos: matéria que demanda a comprovação da existência de 
requisitos de índole subjetiva (art. 44, inciso III, do Código Penal), cuja 
aferição é incabível na estreita via do habeas corpus. 
  Recurso conhecido e parcialmente provido. 
(RHC 10498/SP, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 27.11.2001, DJ 25.02.2002 p. 396). 
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  HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM 
APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL 
ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO PARTICULAR. 
AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA 
IMPRÓPRIA. 
  1 - Não se conhece, sob pena de supressão de instância, de 
matéria suscitada na impetração que não foi decidida pelo acórdão do 
Tribunal atacado, em sede de apelação criminal. 
  2 - No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, o Juiz, ao negar o benefício, funda-se nas 
desfavoráveis circunstâncias judiciais, cuja aferição, por demandar 
revolvimento fático-probatório, não se coaduna com a via angusta do 
writ. 
  3 - Ordem conhecida em parte e nesta extensão denegada. 
(HC 22874/SP, Rel. Ministro  FERNANDO GONÇALVES, SEXTA 
TURMA, julgado em 19.11.2002, DJ 09.12.2002 p. 394) 
  

  
  Assim, o v. acórdão não poderia ter substituído as penas 

privativas de liberdade impostas ao recorrido, vez que o mesmo ostenta maus 

antecedentes (já foi condenado anteriormente por contravenção penal de falta 

de habilitação – fls. 92; lesão corporal culposa – fls. 93 e 94). Ademais, neste 

processo praticou crimes de homicídio e lesões corporais culposos de trânsito 
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e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Flagrante, pois o 

desrespeito ao artigo 44, III, do Código Penal. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2.b – Dissídio jurisprudencial – decisão paradigma da 

divergência 

 

  O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hipótese análoga, 

entendeu: 

 

  PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
RACHA. CRIME DE PERIGO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO DA 
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POTENCIALIDADE LESIVA. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS. LEI Nº 9.714/98. AUSÊNCIA DE REQUISITO 
SUBJETIVO. 
  I - O delito de racha previsto no art. 308 da Lei nº 9.503/97, por 
ser de perigo concreto, necessita, para a sua configuração, da 
demonstração da potencialidade lesiva, o que restou indicada na 
condenação guerreada. 
  II - Para que o réu seja beneficiado com a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos, é indispensável o 
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes do art. 
44 do Código Penal. 
  Recurso desprovido. 
(REsp 585.345/PB, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 16.12.2003, DJ 16.02.2004 p. 342 – publicado 
na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça – documento 
anexo) 
 
 

  Transcreve-se, a seguir, o relatório e o voto do V. acórdão 

paradigma do dissídio: 

 

RELATÓRIO 
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  O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de 
recurso especial interposto, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea a da 
Lex Fundamentalis, por Edme Herculano Leite, contra v. julgado do e. 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em que se argumenta violação ao 
art. 308 da Lei n.º 9.507⁄97, ao art. 386, incisos III e VI do Código de 
Processo Penal e ao art. 44, § 3º do Código Penal. 
  Diz o relatório do increpado acórdão: 
  

  "Edme Herculano Leite e Espedito Pessoa Barros foram 
denunciados, perante o Juízo da Comarca de Bonito de Santa Fé⁄PB, como 
incursos nas sanções do arf. 308, do Código Nacional de Trânsito, sob a 
acusação de haverem, no dia 03⁄12⁄2000, pelas 23:00h, cada um dirigindo 
uma caminhonete D-20, efetuado um “racha” pelas ruas daquela urbe, 
resultando dano potencial à incolumidade pública e privada. 
  Proposta a suspensão condicional do processo em favor do 
increpado Espedito Pessoa, já que o outro denunciado não preenchia os 
requisitos necessários para tanto, aquele prontamente aceitou a benesse, em 
audiência realizada aos 07 dias do mês de fevereiro do ano 2001 (fl. 37). 
  Dado prosseguimento à persecução penal em desfavor do réu 
Edme Herculano, restou este, nos termos do pórtico acusatório, condenado 
a uma pena de 10 (dez) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, 
calculadas na base de 1⁄20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente ao 
tempo do fato delituoso, além da suspensão da carteira nacional de 
habilitação pelo período de 02 (dois) anos (fls. 102⁄106). 
  Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo, objetivando, 
alternativamente, a absolvição do increpado, sob a alegativa de ausência de 
perigo concreto e fragilidade do acervo probatório; a desclassificação para 
a contravenção penal prevista no art. 34, do Decreto-lei n° 3.688⁄41; ou a 
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos 
(fls. 115⁄131)" (fls. 155⁄156). 
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  Tem-se na ementa: 
  

  "DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA NÃO AUTORIZADA - 
  Condenação – Irresignação – Súplica pela absolvição - Alegada 
ausência de perigo concreto e fragilidade do acervo probatório – 
Impossibilidade de acolhimento – Dano potencial à incolumidade pública ou 
privada comprovados e prova testemunhal dotada da robustez necessária – 
Desclassificação para a contravenção penal descrita no art. 34 - Desacerto 
do pedido – Derrogação do referido dispositivo legal, diante da sobrevinda 
do Código de Trânsito Nacional – Almejada substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos – Circunstâncias judiciais, entretanto, 
que não recomendam tal benesse ou a suspensão condicional da sanção - 
Conhecimento e improvimento do apelo. 
  - Participar de “racha” em via pública transitada por populares, 
caracteriza o dano potencial à incolumidade exigido pelo art. 308, do 
Código Nacional de Trânsito. 
  - Comprovada, por meio de robusto acervo probatório, a 
participação do insurreto em disputa automobilística não autorizada, da 
qual resultou dano potencial à incolumidade pública e privada, a sua 
condenação é imposição legal. 
  - Havendo a Lei n° 9.503⁄97 regulado, por inteiro, os ilícitos 
concernentes ao trânsito em vias terrestres, derrogando, assim, parte do art. 
34, da Lei das Contravenções Penais, que subsistirá, tão-somente, para a 
hipótese de direção de embarcação a motor, impossível se operar a 
desclassificação pretendida nas razões recursais. 
  - Constatando-se pelas circunstâncias judicias, bem como pela 
vasta certidão de antecedentes criminais do increpado, que dá conta, 
inclusive, do cometimento de outras infrações de trânsito, a substituição ou 
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suspensão da pena privativa de liberdade não se evidenciam recomendáveis 
àquele (arts. 44, III, e 77, II, ambos do CP)" (fls. 154⁄155). 

  
  Daí o presente recurso especial em que o recorrente argumenta 
violação ao art. 308 da Lei n.º 9.507⁄97, ao art. 386, incisos III e VI do 
Código de Processo Penal e ao art. 44, § 3º do Código Penal, sustentando, 
em síntese, que a sua conduta é atípica, porquanto o delito em tela é de 
perigo concreto e em momento algum restou demonstrado em que consistiu 
o referido perigo e que, in casu, é cabível a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. 
  Admitido o recurso, subiram os autos a esta Corte. 
  A douta Subprocuradoria-Geral da República se manifestou pelo 
desprovimento do apelo nobre. 
  É o relatório. 
  
RECURSO ESPECIAL Nº 585.345 - PB (2003⁄0130699-1) 

EMENTA 
  

  PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ESPECIAL. RACHA. CRIME DE PERIGO CONCRETO. 
DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. 
OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. LEI Nº 9.714⁄98. 
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. 
  I - O delito de racha previsto no art. 308 da Lei nº 
9.503⁄97, por ser de perigo concreto, necessita, para a sua 
configuração, da demonstração da potencialidade lesiva, o que restou 
indicada na condenação guerreada. 
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  II - Para que o réu seja beneficiado com a substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é indispensável o 
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes do art. 
44 do Código Penal.  
  Recurso desprovido.  

  
VOTO 

  
   
  O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: O reclamo 
apresenta dois tópicos: a) natureza do delito de racha (art. 308 da Lei n.º 
9.503⁄97), se de perigo concreto ou de perigo abstrato; b) cabimento da 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
  Em relação ao primeiro tópico a quaestio não pode receber 
solução diversa da tradicionalmente adotada. 
  O tipo enfocado diz: "Participar, na direção de veículo automotor, 
em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não 
autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial à 
incolumidade pública ou privada." 
  Em primeiro lugar, cumpre anotar que a lei diz "resulte dano 
potencial à incolumidade pública ou privada", ou seja, para a configuração 
do crime de racha é necessário que o agente com o seu comportamento 
anormal, irregular, exponha a perigo real a incolumidade pública ou privada. 
Impõe-se demonstrar que o agente com a sua conduta trouxe perigo 
concreto a outrem (nesta linha:Maurício Antônio Ribeiro Lopes, in 
"Crimes de Trânsito", RT, 1998, págs. 231⁄233; Vicente Greco Filho, in 
"Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, vol. 01, 7ª ed., 
RT, págs. 1094; Damásio E. de Jesus, in "Crimes de Trânsito", Ed. 
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Saraiva, 2002, 5ª Edição, págs. 187 e segts; Luiz Flávio Gomes, in 
"Estudos de Direito Penal e Processual Penal", RT, p. 54, Ariosvaldo de 
Campos Pires e Sheila Jorge Selim de Sales, in "Crimes de Trânsito", Ed. 
Del Rey, pág. 234). 
  Dessa forma, ao contrário dos delitos de perigo abstrato ou 
presumido, nos crimes de perigo concreto ou real a adequação típica exige a 
demonstração de perigo. Assim, in casu, depreende-se dos autos que tanto 
na r. sentença quanto no increpado acórdão restou consignado que a conduta 
do ora recorrente gerou perigo, e, também, restou claro em que consistiu tal 
perigo, senão vejamos: 
  Colhe-se da r. sentença condenatória o seguinte excerto: 
  
  "Extrai-se do exame minucioso dos elementos probatórios 
constantes dos autos que deve prosperar a pretensão punitiva estatal 
deduzida na peça inicial. 
  Restou demonstrada a prática da infração penal contida no art. 
308 do Código de Trânsito Brasileiro pelo denunciado. 
  O denunciado participou de disputa automobilística não 
autorizada de maneira que colocou em risco a incolumidade pública e 
privada. 
  Inicialmente deve ser consignado que assiste razão a defesa 
quando diz tratar-se a infração acima mencionada, de crime de perigo 
concreto, embora existam aqueles que pensem em sentido contrário.  
 No entanto, sem razão a defesa quando afirma que o Ministério Público 
estaria fundamentando sua pretensão na idéia do perigo abstrato. Tanto na 
denúncia como nas suas alegações finais o parquet enfatiza a questão 
relativa ao dano potencial. 
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  Feita esta observação, passemos a analisar a prova constante dos 
autos. 
  O conjunto probatório é significativamente suficiente para 
embasar uma condenação, não existindo a dúvida afirmada pela defesa 
quanto à perpetração do delito pelo denunciado. 
  As testemunhas arroladas na denúncia não deixam dúvidas quanto 
à ação delituosa, mantendo uma unidade que não entra em conflito com 
outros elementos constantes dos autos. 
  Não há apenas uma verossimilhança ou probabilidade quanto à 
existência do delito, mas uma certeza. 
  O denunciado participava de uma racha expondo a perigo efetivo a 
incolumidade pública e privada. Senão vejamos: 
  

  "... que quando o depoente estava colocando o carro na 
garagem, passaram dois veículos, sendo duas camionetes... que as 
velocidades dos veículos eram altas... que esses veículos do jeito que 
vinham, passaram pelo quebra-molas... ficou sabendo que os condutores dos 
veículos eram Edme e Espedito... se não tivesse sido rápido o seu carro na 
sua garagem, os dois veículos lhe tinha acertado... os dois vinham 
emparelhados" (Alberto Francelino dos Santos, fls. 56). 
  “... que não deu para vislumbrar, com certeza, mas que as luzes 
dos veículos vinham iguais, uma ao lado da outra... que o depoente apressou 
o passo do seu carro, e conseguiu entrar na rua, do lado do Sindicato, onde 
mora, antes da passagem dos veículos.., que via o veículo branco na frente e 
o outro atrás já querendo passar” (Espedito Pereira da Silva, fls. 56v). 
  “... que quando viu os veículos passarem vinham um atrás do 
outro.., não era uma velocidade normal para se andar naquele trecho da 
cidade” (Leônidas Pereira de Sousa, fls. 56v). 
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“... que quando a policia empreendeu a perseguição aos veículos, estes 
estavam em alta velocidade” (Francisco Ernane Xavier dos Santos, fls. 
56⁄57). 

  
  As testemunhas arroladas pela defesa, em que pese a sua 
importância, no caso em analise demonstram insegurança e contradições 
nos seus depoimentos tendo destoado as suas afirmações do contido no 
conjunto probatório. 
Observe-se: 
  

  “... vindo do Péricles Clube quando de repente passou uma 
camionete D20 vermelha em alta velocidade. 
Afirma que a camioneta D20 branca dirigida pelo denunciado Edme 
passou por ela uns dez minutos após a camionete vermelha” (Cícera 
Ferreira de Sousa, fls. 62). 
  “... de repente passou pela frente de sua residência uma 
camioneta D20 vermelha em alta velocidade. Diz que um ou dois 
minutos após também passa pelo local uma camionete D20 branca, 
dirigida pelo denunciado Edme, porém em velocidade compatível com 
o local” (David José de Sousa Alencar, fls. 63). 

  
  Tais depoimentos mostram uma terrível contradição, o que faz com 
que possamos duvidar de sua seriedade, não sendo suficiente para por em 
dúvida a unidade da manifestação das declarações antes citadas. 
Induvidosa a meu modo de ver a lesão à ordem jurídica" (fls. 103⁄105). 
  
  No v. acórdão reprochado tem-se: 
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  "A súplica absolutória não merece guarida. 
Com efeito, exsurge dos autos que o recorrente, no dia e hora narrados na 
exordial, guiando a sua Caminhonete, de cor branca, procedeu a um 
“racha”, pelas ruas da Cidade de Bonito de Santa Fé, em companhia do 
denunciado sursisado Espedito Pessoa, que na ocasião guiava uma D-20 
vermelha. 
Comunicado o fato à autoridade policial, os milicianos encetaram 
diligências, vindo a comprovar a veracidade do relatado no termo de 
ocorrência, somente não obtendo êxito em deter o insurreto e o seu 
companheiro, em face destes haverem se evadido para o vizinho Município 
de Monte Horebe. 
  Outrossim, tamanha fora a desfaçatez dos envolvidos, que, 
montada uma barreira policial na entrada de Bonito de Santa Fé, aqueles, 
ao retornarem horas após a primeira perseguição, avistaram o cerco 
montado, fizeram um rápido retorno e fugiram novamente, desta feita 
buzinando e zombando dos milicianos, que lá se encontravam cumprindo o 
seu mister. 
  Corroborando tal acepção, a prova testemunhal resultou 
inquestionável. Verbis: 
  
  “que no dia dos fatos narrados na denúncia, o depoente vinha 
chegando em casa com um companheiro e um filho, por volta das 11:00 
horas da noite; que o depoente vinha em seu veículo; que o depoente mora 
na entrada da cidade de Bonito de Santa Fé; que no dia dos fatos narrados 
na denúncia, o depoente vinha com seu veículo, chegando em sua 
residência, para colocar o carro na garagem quando viu uma zoada para 
cima, nos lados da igreja; que quando o depoente estava colocando o carro 
na garagem, passaram dois veículos, sendo duas caminhonetes, 
identificando bem uma, que era branca, que passou ao seu lado, não 
sabendo dizer a cor da outra caminhonete, posto que estava emparelhada 
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com a branca, do outro lado; que as duas caminhonetes vinham da igreja, 
seguindo para o lado de Monte Horebe; que a velocidade dos veículos eram 
altas; que a residência do depoente, para quem vem da igreja, é depois do 
quebra-molas que existe na entrada da cidade; que esses veículos do jeito 
que vinham, passaram pelo quebra-molas; (...); que o depoente reafirma 
que, se não tivesse sido rápido o seu carro na garagem, os dois veículos lhe 
tinham acertado; que a garagem do depoente fica do lado do Sindicato., ou 
seja, do lado da mão; que a caminhonete que passou próximo a sua 
garagem era a de cor branca; (...)“ (Alberto Francelino dos Santos – fl. 56) 
  
  “que no dia dos fatos narrados na denúncia, o depoente vinha 
chegando em Bonito de Santa Fé, do Sítio Campo Alegre, por volta das 
11:00 horas da noite quando, na estrada da cidade, avistou dois veículos; 
que não deu para vislumbrar, com certeza, mas que as luzes dos veículos 
vinham quase iguais, uma ao lado da outra; que quando observou os dois 
veículos, eles já estavam quase em frente ao Clube Social; que o depoente 
apressou o passo do seu carro e conseguiu entrar na rua, do lado do 
Sindicato, onde mora, antes da passagem dos veículos; (...); que só deu para 
identificar a cor de um dos veículos, que era branca, não sabendo 
identificar a cor do outro; que quando o depoente entrou na sua rua, os 
veículos já vinham se aproximando, para pasmarem por ele, dando para ver 
a cor dos carros; que via o veículo branco na frente e o outro atrás, já 
querendo passar; (...)“ (Espedito Pereira da Silva - fl. 56v) 
  
  “que o depoente presenciou os dois veículos passarem em frente 
a sua residência, por volta das 11:00 horas da noite; que os veículos tinham 
as cores branca e vermelha, ou vinho; que quando viu os dois veículos 
passarem vinham um atrás do outro; que não se recorda qual era o veículo 
que vinha na frente; que os veículos passaram com velocidade acima de 60 
Km⁄h; (...); que além do depoente existiam outras pessoas na rua; (...); que a 
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velocidade que os veículos passaram não era uma velocidade normal - para 
se andar naquele trecho da cidade; (...)“ (Leônidas Pereira de Sousa – fl. 
56v) 
  
  “que o depoente participou das diligências na tentativa de 
apreensão dos dois veículos narrados na denúncia; que receberam 
denúncia, por telefone, de uma pessoa que não se identificou, depois de dois 
cidadãos que moram na saída da rua, que não se recorda dos nomes; que 
essa denúncia dizia respeito a dois cidadãos dando cavalo-de-pau na 
cidade, identificados como Edme e Espedito; que quando o depoente, com os 
demais policiais, observaram os dois veículos, estes estavam nas frente da 
igreja; que o veículo que estava na frente era a caminhonete vermelha e a 
que estava atrás era branca; (...); que quando a polícia empreendeu a 
perseguição aos veículos, estes estavam em alta velocidade; que depois que 
a polícia foi atrás dos veículos é que estes empreenderam velocidade 
excessiva; que existiam outras pessoas na rua; (...); que quando os policiais 
fizeram uma barreira na entrada da cidade, os acusados vieram, 
observaram a abarreira, deram luz alta e buzinaram, depois retornaram de 
marcha ré; (...)“ (Francisco Ernane Xavier dos Santos – fls. 56v⁄57) 

  
  As testemunhas de defesa, ao seu turno, não conseguiram derruir o 
teor da prova da acusação ao aduzirem que as caminhonetes não andavam 
emparelhadas ou próximas, e que somente a D-20 vermelha desenvolvia 
velocidade excessiva. 
  Com efeito, diante do cabedal probatório produzido pela acusação, 
impossível se me afigura acreditar que os veículos questionados não 
transitavam juntos, mormente quando as testemunhas arroladas pelo 
increpado ora afirmaram que a D-20 vermelha, guiada pelo sursisado 
Espedito em alta velocidade, passou 10 (dez) minutos antes do “comedido” 
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réu (fl. 62); ora asseveraram que tal intervalo não superou os 02 (dois) 
minutos (fI. 63); e ora confirmaram que as caminhonetes transitavam juntas 
e em velocidade aproximada de 30 Km⁄h (fls. 64⁄65). 
  Assim, comprovado que o réu, guiando a sua caminhonete D-20, 
procedeu a um “racha” ou “pega” pelas ruas da pequena cidade de Bonito 
de Santa de Fé, expondo a inegável perigo concreto os transeuntes das 
artérias que percorreram, notadamente o Sr. Alberto Francelino, que teve 
de rapidamente colocar o seu automóvel para dentro de sua garagem, pois 
caso contrário seria atingindo pelo veículo pilotado pelo insurreto, por 
demais caracterizado se encontra o dano potencial à incolumidade pública 
ou privada exigido pelo artigo 308, do CNT, não se podendo ousar falar, 
também, em desclassificação para a contravenção prevista no art. 34, do 
Decreto-lei n° 3.688⁄41, posto que havendo a Lei n° 9.503⁄97 regulado, por 
inteiro, os ilícitos concernentes ao trânsito em vias terrestres, derrogado, 
neste ponto, restou o aludido art. 34, que subsistirá, tão-somente, para a 
hipótese de direção de embarcação a motor. 
  Ademais, como bem lecionam os ilustres Fernando Capez e Vítor 
Eduardo Rios Gonçalves, “na realidade, a disputa entre dois veículos em 
altíssima velocidade na via pública, por si só, rebaixa o nível de segurança 
viária, de tal forma a estar caracterizado o delito. Basta à acusação provar 
que a disputa foi realizada de maneira a atentar contra as normas de 
segurança do trânsito para ser possível a condenação” (In Aspectos 
Criminais do Código de Trânsito Brasileiro – 2ª Ed., pág. 52⁄53 – Editora 
Saraiva). 
Nessa senda, diante de tudo quanto já esposado, impossível acolher-se o 
pedido de absolvição ou desclassificação, em virtude da tipicidade e 
antijuridicidade do fato incriminado, da comprovação da sua autoria por 
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parte do irresignado e da derrogação da contravenção penal supostamente 
praticada" (fls. 156⁄159). 
  
  Dessa forma, conclui-se que delito de racha previsto no art. 306 da 
Lei n.º 9.503⁄97, por ser de perigo concreto, necessita, para a sua 
configuração, da evidenciação da potencialidade lesiva. In casu, restou 
claro em que consistiu o perigo, razão pela qual não merece acolhida o 
recurso neste ponto. 
  Em relação ao segundo tópico, incabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
  A Lei nº 9.714⁄98, que alterou os artigos 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 
do Código Penal, introduziu em nosso sistema a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a teor do art. 44 do 
Código Penal, "As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem 
as privativas de liberdade, quando: 
  I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) 
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa 
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 
  II - o réu não for reincidente em crime doloso; 
  III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 
indicarem que essa substituição seja suficiente." 
  Constata-se do artigo transcrito que, para se conceder a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, faz-se necessário 
que o réu preencha requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na 
presente hipótese. Embora o recorrente satisfaça o pressuposto de cunho 
objetivo, não faz jus ao benefício da substituição em razão de possuir 
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circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante o pronunciado no julgado 
de primeiro grau. Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença:  
  
  "A culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do denunciado 
não recomendam como suficiente à substituição da pena privativa de 
liberdade pela restritiva de direitos, assim como também não autorizam a 
concessão do sursis" (fl. 105). 
  
  Tem-se no increpado acórdão o seguinte excerto: 
  
  "De outra banda, no que tange à substituição da pena privativa de 
liberdade pela restritiva de direitos, entendo, assim como o MM. Juiz 
sentenciante, que, apesar do quantum firmado adequar-se às prescrições 
legais, o elevado grau de culpabilidade do acusado; a sua vasta folha de 
antecedentes criminais, que dá conta, inclusive, do cometimento de outras 
infrações de trânsito; a sua personalidade e conduta social consideradas 
reprováveis; bem assim as demais circunstâncias judiciais não indicam a 
substituição ou mesmo a suspensão condicional da pena como suficiente, 
tornando-a imprópria por desatender os arts. 44, III, e 77, II, ambos do 
Código Penal" (fls. 159⁄160). 
  
  Desse modo, se ao fixar a pena-base o magistrado concluiu pela 
presença de circunstâncias desfavoráveis ao recorrente, inclusive 
confirmada pelo e. Tribunal a quo, não há, portanto, o preenchimento do 
requisito exigido pelo inciso III do art. 44, do Código Penal, razão pela qual 
não deve ser concedida a substituição. Nesse sentido os seguintes julgados 
desta Corte: 
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  "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
QUADRILHA E RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. LEI Nº 9.714⁄98. 
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REGIME INICIAL ABERTO. 
  I - Para que o réu seja beneficiado com a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos, é indispensável o 
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do 
Código Penal. 
  II - Na determinação do regime inicial de cumprimento da pena 
privativa de liberdade, deve-se ter em consideração, além da quantidade de 
pena aplicada (§ 2º do art. 33 do CP), também as condições pessoais do réu 
(§ 3º do art. 33 c⁄c art. 59 do CP). 
  III - A primariedade e os bons antecedentes não são suficientes, 
por si, para determinarem o regime inicial aberto, quando as circunstâncias 
judiciais são desfavoráveis ao réu. 
  Ordem denegada." 
  (HC 19918⁄MG, 5ª Turma, de minha relatoria, DJU de 
24⁄02⁄2003). 
  
  "HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM 
APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL ATACADO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TRÂNSITO EM 
JULGADO DA SENTENÇA NO PARTICULAR. AFERIÇÃO DOS 
REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. 
  1 - Não se conhece, sob pena de supressão de instância, de 
matéria suscitada na impetração que não foi decidida pelo acórdão do 
Tribunal atacado, em sede de apelação criminal. 
  2 - No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, o Juiz, ao negar o benefício, funda-se nas 
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desfavoráveis circunstâncias judiciais, cuja aferição, por demandar 
revolvimento fático-probatório, não se coaduna com a via angusta do writ. 
  3 - Ordem conhecida em parte e nesta extensão denegada." 
  (HC 22874⁄SP, 6ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 
de 09⁄12⁄2002). 
  
  "PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA 
E EXECUTÓRIA. PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 
REQUISITOS. CP, ARTS. 44. 
  - A prescrição penal retroativa, espécie regulada pelo quantum 
da pena fixada na sentença condenatória recorrível, transitada em julgado 
para a acusação, ocorre com o decurso do prazo entre a data da 
consumação do delito e a do recebimento da denúncia, ou entre esta e a da 
sentença condenatória. 
  - Não ocorre a extinção da punibilidade  pela prescrição da 
pretensão executória se após  a sentença  condenatória passada  em julgado 
para a acusação  não transcorreu  o prazo  extintivo  do jus puniendi. 
  - São requisitos subjetivos necessários à substituição da pena 
detentiva por restritiva de direito não ser o condenado reincidente e não ter 
o juiz sentenciante, no momento da individualização da pena, reconhecido a 
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
  - Habeas-corpus denegado." 
  (HC 18518⁄RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJU de 
04⁄03⁄2002). 
  
  "PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO – 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA 
RESTRITIVA DE DIREITOS – CONDIÇÕES SUBJETIVAS 
DESFAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE. 
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  - O v. acórdão guerreado, ao examinar a questão, salientou que 
a r. sentença, ao proceder à dosimetria da pena, apontou a intensa 
culpabilidade do réu, aliada à sua deturpação de caráter. Tais requisitos 
foram, inclusive, responsáveis pela fixação da pena-base acima do mínimo 
legal (foi condenado a dois anos e o mínimo é de um ano – art. 121, § 3º, do 
CP). Ora, tais circunstâncias judiciais são requisitos essenciais para a 
concessão da substituição, a teor do art. 44, III, do CP. Não lhe sendo, pois, 
favoráveis, inexiste direito ao benefício. 
  - Ordem denegada."  
(HC 12449⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 18⁄06⁄2001). 

  
  Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
  É o voto.” (grifos do original). 

 

 

  Emerge patente, assim, a instauração de dissídio pretoriano, 

causada pela prolação em Décima Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo. 

 

 

 

 

2.b.1 – Demonstração analítica de semelhança 
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  Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente o 

paralelismo entre os casos tratados no julgado trazido à colação e a hipótese 

decidida nos autos: nos dois processos houve decisão a respeito da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

 

  Porém, as soluções aplicadas apresentam-se opostas. Segundo o 

teor do acórdão impugnado:  

  Entretanto, apesar do réu possuir maus antecedentes, considerando 
que ele não se ausentou do local do acidente, providenciou socorro às 
vítimas, bem como compareceu aos atos processuais, entendo ser cabível, na 
hipótese, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de 
direitos.  
  Destarte, substituo a pena corpórea imposta para o delito de 
adulteração de sinal identificador por prestação de serviços, pelo mesmo 
período, à entidade pública a ser definida na execução, mais pagamento de 
vinte dias-multa no valor mínimo, bem como substituo a pena privativa de 
liberdade aplicada para o crime de homicídio e lesão corporal culposos por 
prestação pecuniária, consistente na entrega de dez cestas básicas à entidade 
pública, também a ser definida na execução, mais o pagamento de vinte 
dias-multa, no piso legal.  
  O regime prisional semi-aberto é o adequado para cumprimento da 
reprimenda. 
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  Posto isto, por meu voto, dou parcial provimento ao apelo, para o 
fim de corrigir a modalidade de pena privativa de liberdade imposta aos 
delitos de homicídio e lesão corporal culposos para a de detenção, bem 
como para substituir a pena corpórea por restritivas de direitos.” (fls. 
314/315 – grifos do original). 

 

  Enquanto para o paradigma:  

  “Em relação ao segundo tópico, incabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
  A Lei nº 9.714⁄98, que alterou os artigos 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 
do Código Penal, introduziu em nosso sistema a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a teor do art. 44 do 
Código Penal, "As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem 
as privativas de liberdade, quando: 
  I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) 
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa 
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 
  II - o réu não for reincidente em crime doloso; 
  III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 
indicarem que essa substituição seja suficiente." 
  Constata-se do artigo transcrito que, para se conceder a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, faz-se necessário 
que o réu preencha requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na 
presente hipótese. Embora o recorrente satisfaça o pressuposto de cunho 
objetivo, não faz jus ao benefício da substituição em razão de possuir 
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circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante o pronunciado no julgado 
de primeiro grau. Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença:  
  
  "A culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do denunciado 
não recomendam como suficiente à substituição da pena privativa de 
liberdade pela restritiva de direitos, assim como também não autorizam a 
concessão do sursis" (fl. 105). 
  
  Tem-se no increpado acórdão o seguinte excerto: 
  
  "De outra banda, no que tange à substituição da pena privativa de 
liberdade pela restritiva de direitos, entendo, assim como o MM. Juiz 
sentenciante, que, apesar do quantum firmado adequar-se às prescrições 
legais, o elevado grau de culpabilidade do acusado; a sua vasta folha de 
antecedentes criminais, que dá conta, inclusive, do cometimento de outras 
infrações de trânsito; a sua personalidade e conduta social consideradas 
reprováveis; bem assim as demais circunstâncias judiciais não indicam a 
substituição ou mesmo a suspensão condicional da pena como suficiente, 
tornando-a imprópria por desatender os arts. 44, III, e 77, II, ambos do 
Código Penal" (fls. 159⁄160). 
  
  Desse modo, se ao fixar a pena-base o magistrado concluiu pela 
presença de circunstâncias desfavoráveis ao recorrente, inclusive 
confirmada pelo e. Tribunal a quo, não há, portanto, o preenchimento do 
requisito exigido pelo inciso III do art. 44, do Código Penal, razão pela qual 
não deve ser concedida a substituição. Nesse sentido os seguintes julgados 
desta Corte: 
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  "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
QUADRILHA E RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. LEI Nº 9.714⁄98. 
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REGIME INICIAL ABERTO. 
  I - Para que o réu seja beneficiado com a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos, é indispensável o 
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do 
Código Penal. 
  II - Na determinação do regime inicial de cumprimento da pena 
privativa de liberdade, deve-se ter em consideração, além da quantidade de 
pena aplicada (§ 2º do art. 33 do CP), também as condições pessoais do réu 
(§ 3º do art. 33 c⁄c art. 59 do CP). 
  III - A primariedade e os bons antecedentes não são suficientes, 
por si, para determinarem o regime inicial aberto, quando as circunstâncias 
judiciais são desfavoráveis ao réu. 
  Ordem denegada." 
  (HC 19918⁄MG, 5ª Turma, de minha relatoria, DJU de 
24⁄02⁄2003). 
  
  "HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM 
APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL ATACADO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TRÂNSITO EM 
JULGADO DA SENTENÇA NO PARTICULAR. AFERIÇÃO DOS 
REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. 
  1 - Não se conhece, sob pena de supressão de instância, de 
matéria suscitada na impetração que não foi decidida pelo acórdão do 
Tribunal atacado, em sede de apelação criminal. 
  2 - No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, o Juiz, ao negar o benefício, funda-se nas 
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desfavoráveis circunstâncias judiciais, cuja aferição, por demandar 
revolvimento fático-probatório, não se coaduna com a via angusta do writ. 
  3 - Ordem conhecida em parte e nesta extensão denegada." 
  (HC 22874⁄SP, 6ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 
de 09⁄12⁄2002). 
  
  "PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA 
E EXECUTÓRIA. PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 
REQUISITOS. CP, ARTS. 44. 
  - A prescrição penal retroativa, espécie regulada pelo quantum 
da pena fixada na sentença condenatória recorrível, transitada em julgado 
para a acusação, ocorre com o decurso do prazo entre a data da 
consumação do delito e a do recebimento da denúncia, ou entre esta e a da 
sentença condenatória. 
  - Não ocorre a extinção da punibilidade  pela prescrição da 
pretensão executória se após  a sentença  condenatória passada  em julgado 
para a acusação  não transcorreu  o prazo  extintivo  do jus puniendi. 
  - São requisitos subjetivos necessários à substituição da pena 
detentiva por restritiva de direito não ser o condenado reincidente e não ter 
o juiz sentenciante, no momento da individualização da pena, reconhecido a 
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
  - Habeas-corpus denegado." 
  (HC 18518⁄RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJU de 
04⁄03⁄2002). 
  
  "PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO – 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA 
RESTRITIVA DE DIREITOS – CONDIÇÕES SUBJETIVAS 
DESFAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE. 
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  - O v. acórdão guerreado, ao examinar a questão, salientou que 
a r. sentença, ao proceder à dosimetria da pena, apontou a intensa 
culpabilidade do réu, aliada à sua deturpação de caráter. Tais requisitos 
foram, inclusive, responsáveis pela fixação da pena-base acima do mínimo 
legal (foi condenado a dois anos e o mínimo é de um ano – art. 121, § 3º, do 
CP). Ora, tais circunstâncias judiciais são requisitos essenciais para a 
concessão da substituição, a teor do art. 44, III, do CP. Não lhe sendo, pois, 
favoráveis, inexiste direito ao benefício. 
  - Ordem denegada."  
(HC 12449⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 18⁄06⁄2001). 

  
  Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” 

 

 

 

  Em síntese, afirmou o acórdão recorrido: 

 

  “Entretanto, apesar do réu possuir maus antecedentes, 
considerando que ele não se ausentou do local do acidente, providenciou 
socorro às vítimas, bem como compareceu aos atos processuais, entendo 
ser cabível, na hipótese, a substituição das penas privativas de liberdade 
por restritivas de direitos.” (fls. 314). 

 

  Enquanto o paradigma: 
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  "De outra banda, no que tange à substituição da pena privativa de 
liberdade pela restritiva de direitos, entendo, assim como o MM. Juiz 
sentenciante, que, apesar do quantum firmado adequar-se às prescrições 
legais, o elevado grau de culpabilidade do acusado; a sua vasta folha de 
antecedentes criminais, que dá conta, inclusive, do cometimento de outras 
infrações de trânsito; a sua personalidade e conduta social consideradas 
reprováveis; bem assim as demais circunstâncias judiciais não indicam a 
substituição ou mesmo a suspensão condicional da pena como suficiente, 
tornando-a imprópria por desatender os arts. 44, III, e 77, II, ambos do 
Código Penal" (fls. 159⁄160). 
  
  Desse modo, se ao fixar a pena-base o magistrado concluiu pela 
presença de circunstâncias desfavoráveis ao recorrente, inclusive 
confirmada pelo e. Tribunal a quo, não há, portanto, o preenchimento do 
requisito exigido pelo inciso III do art. 44, do Código Penal, razão pela qual 
não deve ser concedida a substituição.”  

 

  Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e manifesta a 

divergência de soluções. 
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3. RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 

RECORRIDA. 

 

  Ante o exposto, demonstrados fundamentadamente violação da 

norma federal e o dissídio jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo seja deferido o processamento do presente recurso 

especial por Essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento 

e provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja reformado o 

acórdão impugnado, e, conseqüentemente, seja restabelecida a decisão de 

primeiro, para que o recorrido cumpra as penas privativas de liberdade. 

 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2008. 

 

   

MARIA APARECIDA BERTI CUNHA  
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