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Tese 358 

MAUS ANTECEDENTES – CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL – 

CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA 

AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O RÉU. CARACTERIZAÇÃO. 

O trânsito em julgado de condenação em data posterior ao início da ação penal 

em curso deve ser levado em consideração para efeito de maus antecedentes e 

reprovável conduta social, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo 

legal. 

(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. 
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  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da Apelação Criminalnº 0378341-

21.2010.8.26.0000, da Comarca da Capital, em que é apelante F.A.F. e 

apelado o Ministério Público de São Paulo, vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, 

da Constituição da República; artigo 255, § 2o, do RISTJ e artigo 26 da 

Lei nº 8.038/90, interpor recurso especialpara o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, contra o acórdão de fls.257-261, pelos motivos 

adiante aduzidos: 

 

1 – RESUMO DOS FATOS 

 

O réu em epígrafe foi denunciado, processado e condenado 

pelo juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital, à pena de 07 

anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por 

infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal (fls.90-92). 

Na oportunidade, o digno Magistrado elevou a pena-base em 

virtude dos maus antecedentes e, por outra condenação transitada em 

julgado, reconheceu a reincidência e procedeu a novo incremento. 
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Apelou a defesa, pleiteando absolvição por insuficiência de 

provas.   

A Colenda 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por 

maioria de votos, embora reconhecendo expressamente a existência de 

condenação transitada em julgado após a data do delito ora em exame, 

desconsiderou-a para efeito de maus antecedentes e conduta socialmente 

reprovável.  

Assim decidindo, a Colenda 16ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo negou vigência aos artigos 59 do 

Código Penal, além de proferir decisão que está em notória antinomia 

com o entendimento adotado por outros tribunais, especialmente o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

  Transcreve-se, por imagem, a íntegra do voto vencedor: 
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  Como se disse, assim decidindo a douta Turma Julgadora 

divergiu do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

quanto à interpretação do artigo 59 do Código Penal, especialmente em 

relação a condenações transitadas em julgado no curso da ação penal em 

em curso, senão vejamos: 

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PENA. REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO. MODO SEMIABERTO. EXTENSA FOLHA DE 
REGISTROS CRIMINAIS. MAUS ANTECEDENTES E 
PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. 
CARACTERIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS. MODO INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

1. Segundo precedentes da Suprema Corte e deste Superior 
Tribunal, podem ser considerados, para caracterização de maus 
antecedentes condenações por crime anterior com trânsito em 
julgado posterior ao delito em exame. 

2. A condenação definitiva anterior não alcançada pelo prazo de 5 
(cinco) anos do art. 64, I, do CP, é caracterizadora de reincidência. 

3. Não há ilegalidade na fixação do modo semiaberto de execução ao 
reincidente quando, não obstante a pena tenha sido definitivamente 
fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, constata-se a 
desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e a existência de diversas 
anotações em sua folha de antecedentes, todas por idêntico delito, o 
que indica que o modo intermediário para o início do desconto da 
sanção privativa de liberdade mostra-se justificado e é o mais 
adequado para a prevenção e repressão do delito denunciado. 

4. Ordem denegada. 

(HC 210.309/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 28/02/2012, DJe 08/03/2012) 
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2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: TRâNSITO EM JULGADO DE 

CONDENAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA AÇÃO 

PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE DE SUA 

CONSIDERAÇÃO PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES E 

FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. 

 

  O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do qual 

lançou mão a E. 16ª Câmara Criminal, não guarda a menor relação com 

o fato específico destes autos, até porque cuida de hipótese 

susbstancialmente diversa, ou seja, a reincidência (art. 63 do Código 

Penal). 

  Nada obsta, portanto, que o Magistrado, atendo às 

circunstâncias subjetivas e aos antecedentes do agente, determine 

especial incremento na pena-base, tal como o fez o MM. Juiz de Direito 

na sentença de primeiro grau, levando em conta condenação transitada 

em julgado no curso desta ação penal, antes da sentença. 

  Esse, por sinal, é o entendimento já pacificado na Colenda 

5ª Turma Superior Tribunal de Justiça, muito bem retratado do V. 

Acórdão da lavra do Ministro OG FERNANDES, no HC nº 87.487-SP, 

publicado no DJE de 13/08/2012, documento nº 1164705, site 

certificadoapresentado como paradigma e extraído do site 

certificado do STJ, que se transcreve, a seguir, por imagem:  
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2.1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA SEMELHANÇA 

 

  Para o V. Acórdão impugnado: 

As básicas foram aplicadas acima do mínimo legal, ou seja, 04 anos e 

08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, pois o 

acusado ostentaria maus antecedentes, conforme demonstrado na 

certidão de fls.07 do apenso. 

No entanto, a mencionada certidão, utilizada para justificar o 

acréscimo, comprova condenação com trânsito em julgado com data 

posterior à prática do delito em tela, razão pela qual tais 

circunstâncias não podem prejudicá-lo neste feito. 

Aliás, considerar o acusado como portador de má conduta social por 

condenações por fatos posteriores àquele que está sendo apreciado 

seria ilógico, ao mesmo tempo em que seria permitir que um fato 

futuro viesse a produzir efeitos retroativos (fls.258-259). 

 

  O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sentido 

diametralmente oposto, entende que: 

De fato, o trânsito em julgado da mencionada sentença 
condenatória ocorreu em 7/2/2002 (e-fls.33), e o fato 
objeto do processo em consideração em 29/5/2001 (e-
fls.9). Porém, o fato criminosos atinente àquela sentença 
condenatória se deu em 6/1/2000 (e-fls.33), antes, 
portanto, do fato objeto do processo em análise. 

Dessa forma, verifica-se que os maus antecedentes forma 
devidamente considerados pelo magistrado de primeiro 
grau, em consonância com a jurisprudência desta Corte 
Superior de Justiá, no sentido de que, condenações por 
fatos antereiores ao apurado na ação penal de que se 
cuida, ainda que com trânsito em julgado posteriore, não 
servem para caracterizar a agravante da reincidência, 
podendo, contudo, fundamentar a exasperação da 

pena-base como maus antecedentes ou conduta social. 
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  Note-se que no julgamento realizado pela Colenda 16ª 

Câmara Criminal restou explícito e expressamente reconhecido que 

condenações transitadas no curso da ação penal, não podem servir de 

parâmetro para o reconhecimento de maus antecedentes ou conduta 

socialmente reprovável. 

  O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao reverso, 

entende, de forma tranquila e já pacificada, que essas condenações, se 

não forjam a reincidência, pelo menos podem servir de critério seguro 

para o especial incremento na pena-base, em face dos maus antecedentes 

ou de conduta socialmente reprovável. 

  A solução adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é a que 

parece mais adequada, até porque preserva a isonomia e não dá 

tratamento igual e desiguais. De fato, não faria sentido que indivíduo 

que já ostenta outros atritos com a Justiça Criminal recebesse o mesmo 

tratamento dispensado a réus primários e portadores de bons 

antecedentes. 
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3. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 59 do Código Penal. 

 

  O Colendo Superior Tribunal de Justiça, analisando 

hipóteses idênticas à retratada nestes autos, à luz do artigo 59 do Código 

Penal,  concluiu que as condenações transitadas em julgado antes da 

sentença penal condenatória, se não podem forjar a reincidência, pelos 

menos constituem critérios seguros para a aferição da conduta social do 

agente e dos maus antecedentes criminais, senão vejamos:   

HABEAS CORPUS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO 
PROCESSO (ART. 344 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. 
PENA-BASE. IMPROPRIEDADES NA VALORAÇÃO NEGATIVA 
DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÃO 
POR FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO 
OCORRIDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM DISCUSSÃO. 
CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. 
POSSIBILIDADE. 

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL 
QUE ENSEJA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS 
GRAVOSO QUE O ABERTO. ORDEM PARCIALMENTE 
CONCEDIDA. 

1. A condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu 
após a nova prática delitiva, embora não possa ser desfavoravelmente 
valorada a título de reincidência, configura maus antecedentes. 

Precedentes desta Quinta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 

2.  A existência de condenações anteriores não justifica a 
consideração negativa da circunstância judicial da personalidade, 
entendendo-a como voltada para o crime. Precedentes. 

3. Referências vagas, genéricas, destituída de fundamentação objetiva, 
não são fundamentos válidos para desabonar a conduta social. 

4. Ordem parcialmente concedida, tão somente para diminuir a pena 
para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida 
inicialmente em regime prisional semiaberto.(HC 165.505/SP, Rel. 
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
21/06/2012, DJe 28/06/2012). 
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HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PENA. REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO.MODO SEMIABERTO. EXTENSA FOLHA DE 
REGISTROS CRIMINAIS. MAUS ANTECEDENTES E 
PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. 
CARACTERIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS. MODO INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

1. Segundo precedentes da Suprema Corte e deste Superior Tribunal, 
podem ser considerados, para caracterização de maus antecedentes 
condenações por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao 
delito em exame. 

2. A condenação definitiva anterior não alcançada pelo prazo de 5 
(cinco) anos do art. 64, I, do CP, é caracterizadora de reincidência. 

3. Não há ilegalidade na fixação do modo semiaberto de execução ao 
reincidente quando, não obstante a pena tenha sido definitivamente 
fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, constata-se a 
desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e a existência de diversas 
anotações em sua folha de antecedentes, todas por idêntico delito, o 
que indica que o modo intermediário para o início do desconto da 
sanção privativa de liberdade mostra-se justificado e é o mais 
adequado para a prevenção e repressão do delito denunciado. 

4. Ordem denegada.(HC 210309/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 08/03/2012). 

 

  No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo Colendo 
Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 

FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO 

CURSO DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O PACIENTE. MAUS 

ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.  

I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez 

que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no 

curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes 
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e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso 

desprovido. 

(RE 608718 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-068 DIVULG 08-04-2011 

PUBLIC 11-04-2011 EMENT VOL-02500-02 PP-00410). 

  Apreciando semelhante questão, Magalhães Noronha 

salienta que: 

[...] O julgado não se pode limitar à apreciação exclusiva do caso, mas 
tem que considerar ambém a pessoa do criminoso, para individualizar 
a pena. Como escreve Soler, é uma tarefa delicada, para a qual, o juiz, 
além da competência jurídica teórica, deve possuir conhecimentos 
psicológicos, antropológicos e sociais, aliados a uma fina intuição da 
realidade histórica e uma sensibilidade apurada. 

A pena não tem mais em vista somente o delito. Ao lado da 
apreciação dos aspectos objetivos que ele apresenta, há de o juiz 
considerar a pessoa de quem o praticou, suas qualidades e defeitos, 
sem olvidar sobretudo a possibilidade de tornar a delinquir, ou a 
periculosidade (Direito Penal, 13ª ed.). São Paulo: Saraiva, p.241-242, 
vol. 1, 1976). 

 

  Nem poderia ser diferente.  

  O raciocínio desenvolvido pelaColenda Câmara Criminal é 

engenhoso e, numa leitura mais açodada, até mesmo sedutor. Contudo, 

não pode prosperar porque é, ao mesmo tempo, artificial, pois atende 

casuisticamente aos interesses do intérprete e suas idiossincrasias; ab-

rogante, pois esvazia distorce o conteúdo da norma do art. 59 do Código 

Penal. 

 



 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

               Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

 24 

Processo nº 0378341-21 (16ª Câmara Criminal) 

 

  

  Ora, consoante a lúcida advertência de Carlos 

Maximiliano,  o Direito interpreta-se “inteligentemente: não de modo 

que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter 

a conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere a 

exegese de que resulte eficiente a providência legal ...à que torne aquela 

sem efeito, inócua...” (Cf. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 6ª ed., 

São Paulo: Freitas Bastos, 1957, n. 179, p. 210).  

  De fato, constitui até mesmo um truísmo que, na 

Hermenêutica Jurídica digna desse qualificativo, “prefere-se o sentido 

conducente ao resultado mais razoável”, pois “é antes de crer que o 

legislador haja querido exprimir o conseqüente e adequado à espécie do 

que o evidentemente...descabido” (Cf. ob. e loc. cit). 

   Não parece razoável admitir-se que uma regra concebida 

para ensejar a correta individualização de penas e preservar a isonomia 

entre réus fosse utilizada com propósito diametralmente oposto, 

relevando-se ao oblívio os diversos vetores do art. 59 do Código Penal, 

notadamente a conduta social e os maus antecedentes, que podem e 

devem ser aferidos ex post factum, porque guardam permanente nexo 

com os critérios de necessidade e suficiência, só avaliados no momento 

da sentença penal condenatória. 
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  Devendo a sentença refletir no castigo o senso de justiça das 

pessoas de bem, não atende a tão elevado propósito relegar a plano 

subalterno os critérios legais de fixação da pena, preordenados a torná-la 

"necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (Código 

Penal, art. 59, "caput"). 

  O apelante é reincidente e uma semana depois do fato 

apurado nestes autos viu-se condenado, por sentença transitada em 

julgado, à pena privativa da liberdade, trazendo à superfície a péssima 

tábua de valores que estrutura sua personalidade.  

  Essas circunstâncias autorizam o reconhecimento de má-

conduta social e personalidade voltada para atividades ilícitas. 

Justificam, em suma, o incremento aplicado à pena-base.  

  Quisesse o legislador estender o alcance da norma do artigo 

64, I, do Código Penal, bastaria ter assentado a não-prevalência de 

condenação (e não apenas da reincidência) – em todos os seus efeitos – 

se decorrido mais de cinco anos entre a extinção ou cumprimento da 

pena e a prática de nova infração, ou se a condenação sobreviesse aos 

fatos novos pelos quais responde o acusado.  

  Com a devida venia, ao reverso do que ficou assentado no 

V. Acórdão recorrido, nada há de ilógico em se considerar o acusado 

como portador de má conduta social em virtude de condenações por 

fatos posteriores àquele que está sendo apreciado nestes autos.  
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  Não se trata aqui de permitir que um fato futuro produza 

efeitos retroativos, já que é na sentença que o juiz avalia os antecedentes 

e a conduta social e não em outro momento procedimental. 

  Insisto, não se cogita aqui reincidência, cuja disciplina está 

bem definida no art. 63 do Código Penal, mas sim de avaliar a 

necessidade e a suficiência da medida a ser adotada (pena e respectivo 

regime de cumprimento) em face de indivíduo que, no curso da ação em 

que se apura sua responsabilidade criminal, demostra desprezo com as 

regras básicas de convívio social ou denota mácula definitiva em seus 

antecedentes, como preceituam os vetores do art. 59 do Código Penal. 

  A hipótese dos autos não é diferente.  

  O réu praticou crime de furto no dia 23/06/2008; o delito 

apurado nestes autos se deu no dia 17/09/2009;  no dia 25/09/2009, 

transitou em julgado a sentença que o condenou por aquele primeiro fato 

(cf. certidão de fls.07, apenso).  Inegável, portanto, que ele possui maus 

antecedentes e esse fato deve ser aferido por ocasião da sentença que o 

condenar por outro delito. 

  Não é demais lembrar, além disso, que a reincidência (fls.06 

– apenso), foi compensada pela parcial confissão dos fatos, o que 

demonstra seus renitentes atritos com a Justiça Criminal. 
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4. DO PEDIDO 

  Posto isso, demonstrado o dissídio jurisprudencial e a 

negativa de vigência de Lei Federal, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo o deferimento do processamento do presente 

recurso especial por essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior 

conhecimento e provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

para que seja determinado o especial incremento na sanção penal (em 

face dos maus antecedentes), restabelecendo-se a pena-base em 04 anos 

e 08 meses de reclusão, com o posterior acréscimo de 1/3, em face da 

majorante prevista no art.157, § 2º, inciso I, do Código Penal, resultando 

uma pena final de 06 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, no regime 

inicial fechado. 

São Paulo, 28 de outubro de 2014. 

 

Márcio Fernando Elias Rosa 

Procurador-geral de Justiça de São Paulo 

 

Pedro Henrique Demercian 

Procurador de Justiça Criminal 

 


