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FURTO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA 

QUALIFICADORA – CONDIÇÃO JUDICIAL – AUMENTO DE PENA 

– POSSIBILIDADE.  

Presente mais de uma circunstância que qualifique o furto, é 

possível a utilização de uma delas para configurar a forma 

qualificada do delito e da outra como circunstância judicial 

desfavorável para exasperar a pena-base. 
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Apelação Criminal nº 0003438-28.2012.8.26.0062 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003438-28.2012.8.26.0062, da 

Comarca de Bariri, em que figura como acusado R. C. S. , vem à presença de 

Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, 

da Constituição Federal e no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, 

interpor RECURSO ESPECIAL, para o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, pelos seguintes motivos.  

 

 

 

 1 – RESUMO DOS AUTOS  

 

R. C. S.  foi condenado, por incurso, por 12 vezes, no artigo 

155, § 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, às 

penas de 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e de multa de 

38 diárias, no menor valor unitário (fls.820/824).  
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O acusado apelou em busca de absolvição com fulcro no 

artigo 386, V, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, de 

desclassificação dos crimes para as modalidades tentadas. Respondido o 

recurso pelo Promotor de Justiça (842/849), a douta Procuradoria Geral de 

Justiça opinou pelo desprovimento (fls.853/855). 

 

Os ilustres integrantes da Colenda 2ª Câmara de Direito 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, 

em votação unânime, deram parcial provimento ao recurso, para (i) afastar 

a nota de maus antecedentes; (ii) afastar o aumento da base em razão da 

segunda qualificadora, reduzindo as penas a 03 anos, 10 meses e 20 dias de 

reclusão, em regime semiaberto, e a 18 dias-multa (fls.862/865). 

 

  Eis, na íntegra, o teor do acórdão recorrido (fls.676/691): 
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Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração com vistas à supressão de omissão relativa à aplicação da norma 

inserta no artigo 59 do Código Penal (fls.867/872), em razão do que a 

Colenda Turma assim se pronunciou ao rejeitar o meio integrativo 

(fls.876/879): 
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 Assim decidindo, o v. acórdão contrariou o disposto no artigo 

59 do Código Penal, bem como dissentiu de anteriores julgados do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça na interpretação desse mesmo dispositivo, 

autorizando a interposição do presente Recurso Especial, com base nas 

alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da CF, para que prevaleçam os 

seguintes entendimentos: 

I – Não configura bis in idem a utilização de condenações 
definitivas, anteriores e distintas, para caracterização de maus 
antecedentes e reincidência. 

II - Presente mais de uma circunstância que qualifique o furto, é 
possível a utilização de uma delas para configurar a forma 
qualificada do delito e da outra como circunstância judicial 
desfavorável para exasperar a pena-base. 

 

2 - CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

– ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL 

 

 Estabelece o Código Penal: 

 “Art. 59. O Juiz, atendendo à culpabilidade, aos 

antecedentes, a conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências 

do crime, bem como ao comportamento da vítima, 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

           PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

13 
 

Apelação Criminal nº 0003438-28.2012.8.26.0062 

estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime: 

  I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; 

 II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos 

limites previstos; 

 III - o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade; 

 IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível”. 

(grifamos). 

 O dispositivo em questão, que deita raiz no princípio 

constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CF), estabelece 

o dever de o Estado-juiz ajustar, quantitativa e qualitativamente, a pena ao 

fato e ao autor, por meio da concreta aplicação, ao caso em julgamento, de 

circunstâncias previstas, de forma mais ou menos indeterminada, em lei.  

 Trata-se de regra de efetivação de cânone medular da ciência 

penal – o da proporcionalidade da pena -, segundo o qual a existência de 

equilíbrio entre os delitos e a penas, de acordo com a gravidade e a paixão 

determinante, constitui-se em mecanismo essencial para preservação da 

ordem jurídica, posto que sua negação retiraria a eficácia dissuasória do 

castigo. 
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 Sobre o tema, é oportuno revisitar as palavras de CESARE 

BECCARIA: 

 “O interesse geral não se funda apenas em que sejam 

praticados poucos crimes, porém ainda que os crimes mais 

prejudiciais à sociedade sejam os menos comuns. Os meios de que se 

utiliza a legislação para obstar crimes devem, portanto, ser mais 

fortes à proporção que o crime é mais contrário ao bem público e pode 

tornar-se mais frequente. Deve, portanto, haver proporção entre os 

crimes e os castigos. 

Se o prazer e o sofrimento são os dois grandes motores 

dos seres sensíveis; se, entre as razões que guiam os homens em todas 

as suas atitudes, o supremo Legislador pos como os mais poderosos as 

recompensas e os castigos; se dois crimes que afetam de modo 

desigual a sociedade recebem idêntico castigo, o homem votado ao 

crime mais hediondo, resolver-se-á com mais facilidade pelo crime 

que lhe traga mais vantagens; e a distribuição desigual das 

penalidades fará nascer a contradição, tão evidente quanto frequente, 

de que as leis terão de castigar os delitos que fizeram nascer” (Dos 

Delitos e Das Penas, tradução: Torrieri Guimarães, 11ª edição, Ed. Hemus, 

São Paulo, 1995, pág. 61). 

O princípio da proporcionalidade da pena, que se torna 

efetivo apenas quando há correta aplicação do disposto no artigo 59 do 

Código Penal, compõe-se de dois elementos: a proibição de excesso e a 

proibição de proteção insuficiente, consubstanciando-se esse segundo 
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componente na vedação de omissão, por parte do Estado, na salvaguarda de 

direitos fundamentais (vida, integridade física, patrimônio etc). 

Não é outra a docência de J.J. GOMES CANOTILHO: 

“O sentido mais geral da proibição de excesso é, como se 

acaba de ver, este: evitar cargas coactivas excessivas ou actos de 

ingerência desmedidos na esfera jurídica dos particulares. Há, porém, 

um outro lado da proteção que, em vez de salientar o excesso,  releva a 

proibição por defeito (Untermassverbot). Existe um defeito de proteção 

quando as entidades sobre quem recai um dever de proteção 

(Schutzpflicht) adoptam medidas insuficientes para garantir uma 

proteção constitucionalmente adequada dos direitos fundamentais. 

Podemos formular esta ideia usando uma formulação positiva: o 

estado deve adotar medidas suficientes, de natureza normativa ou de 

natureza material, conducente a uma proteção adequada e eficaz dos 

direitos fundamentais.” (Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 

Coimbra, 2003, 7ª ed., Almedina, pág. 273). 

Sobre a manifestação, em matéria penal, do princípio da 

proporcionalidade por meio da vedação da proteção deficiente, veja-se o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

DESMUNICIADA. (A) TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDADOS 

CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE 
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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. 

CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE 

DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. 1.1. Mandados 

constitucionais de criminalização: A Constituição de 1988 contém 

significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam 

direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas 

(CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º). Em todas 

essas é possível identificar um mandado de criminalização expresso, 

tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais 

não podem ser considerados apenas proibições de intervenção 

(Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção 

(Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais 

expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), 

como também podem ser traduzidos como proibições de proteção 

insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os 

mandados constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao 

legislador, para seu devido cumprimento, o dever de observância do 

princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como 

proibição de proteção insuficiente. 1.2. Modelo exigente de controle de 

constitucionalidade das leis em matéria penal, baseado em níveis de 

intensidade: Podem ser distinguidos 3 (três) níveis ou graus de intensidade 

do controle de constitucionalidade de leis penais, consoante as diretrizes 

elaboradas pela doutrina e jurisprudência constitucional alemã: a) controle 

de evidência (Evidenzkontrolle); b) controle de sustentabilidade ou 
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justificabilidade (Vertretbarkeitskontrolle); c) controle material de 

intensidade (intensivierten inhaltlichen Kontrolle). O Tribunal deve sempre 

levar em conta que a Constituição confere ao legislador amplas margens de 

ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e 

necessárias para a efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que se 

ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites 

impostos pela Constituição – o que poderá ser verificado com base no 

princípio da proporcionalidade como proibição de excesso 

(Übermassverbot) e como proibição de proteção deficiente 

(Untermassverbot) –, deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a 

atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais 

transgressoras de princípios constitucionais. 2. CRIMES DE PERIGO 

ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como 

crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras 

condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 

guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal 

não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão 

concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o 

legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam 

consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo 

abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por 

parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em 

abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais 

eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de 
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caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, 

pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, 

definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva 

proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies 

de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade 

legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, 

poderá ser tachada de inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA 

CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico 

legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, 

porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente 

a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo etc. Há 

inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta. É que a 

arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.) 

tem, inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A danosidade é 

intrínseca ao objeto. A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, 

de absoluta ausência de significado lesivo deve ser aferida concretamente e 

não em linha diretiva de ilegitimidade normativa. 4. ORDEM DENEGADA.” 

(HC 102087, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, 

DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012 REPUBLICAÇÃO: DJe-163 

DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013 EMENT VOL-02699-01 PP-00001) 

É válido concluir que o Estado-juiz tem o poder-dever de 

considerar, negativa ou positivamente, todas as particularidades que 

envolvem, no caso concreto, a lesão a determinado bem jurídico 

penalmente tutelado, sem que possa desprezar circunstâncias que 
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revelam maior lesividade do comportamento, salvo se inerentes ao 

próprio tipo penal. 

Daí porque o aumento a ser praticado pelo magistrado, por 

ocasião da análise do artigo 59 do Código Penal, deve ser proporcional ao 

número de circunstâncias judicias desfavoráveis e à intensidade com 

que de cada uma delas é valorada. 

 

A esse respeito, confira-se a orientação do Supremo Tribunal 

Federal: 

 
“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. 

EXASPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. 

DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO 

DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Autoriza o incremento da pena a constatação de circunstância judicial 

exterior aos elementos típicos do crime que indique maior censura da 

conduta. 2. Cada circunstância insimilar do delito, se negativa, 

demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do 

caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe 

a individualização da pena. 3. A mera divergência ordinária dos critérios 

de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via 

reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades 

cometidas pelas instâncias ordinárias. 4. Recurso ordinário em habeas 

corpus desprovido.”  (RHC 127533, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 
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Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 

08/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 16-11-2015 

PUBLIC 17-11-2015). 

 

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau assim 

fundamentou a exasperação da pena-base (fls.823): 

“Na primeira fase da dosimetria da pena observo que o 

réu ostenta maus antecedentes e personalidade voltada para a prática 

de crimes conforme certidões de fls. 24 e 26 – do apenso próprio. 

Considero nesta fase as circunstâncias do crime e utilizo o 

rompimento de obstáculo, pois o mero concurso de agentes já é 

suficiente para qualificar o delito, de sorte que aumento a pena-base 

pela metade e fixo a pena em 04 ano (quatro) anos de reclusão e 20 

(vinte) dias-multa, no valor mínimo (art. 59)”. 

 

A Egrégia Corte Estadual, todavia, optou por afastar o 

incremento da pena em razão dos maus antecedentes, por entender que a 

exasperação por essa circunstância negativa é incompatível com o 

reconhecimento da reincidência, mesmo derivando a nota de maus 

antecedentes de condenação anterior distinta daquela que ensejou a 

aplicação da agravante:  

“Todavia, respeitado o entendimento do ilustre 

Magistrado, a pena deve sofrer alteração. A base volta ao menor 
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patamar, pois, havendo reincidência, deve-se evitar outra majoração 

para que não ocorra bis in idem.” (fls.864). 

 

Concernente ao afastamento da exasperação das bases em 

decorrência da segunda qualificadora (rompimento de obstáculo), o 

Tribunal assim fundamentou o decote: 

 “A utilização de uma qualificadora como circunstância a 

acrescentar a pena-base deve ser reservada para casos mais graves, o 

que não ocorre no presente.” (fls.864). 

“No que se refere ao aumento da pena, tendo em vista a 

existência de mais de uma qualificadora, com o devido respeito a este 

entendimento, creio que a possibilidade desta operação somente 

encontra justificativa em casos mais graves. Não se deve aplicá-la de 

forma generalizada, pois a majoração da pena necessita ter 

fundamento específico no ato realizado e, no presente caso, não se 

atesta circunstância excepcional a justificá-la.” (fls.878). 

 Como ensinava JULIO FABBRINI MIRABETE: 

 “Em primeiro lugar, nas circunstâncias judiciais, a lei 

menciona a culpabilidade do agente, tida na reforma penal como o 

fundamento e a medida da responsabilidade penal, o juízo de 

reprovação a cargo do juiz, que deve atentar para as circunstâncias 

que envolveram o ilícito. No termo, deve-se incluir a aferição da 
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intensidade do dolo ou o grau da culpa mencionados expressamente 

na lei anterior” (Código Penal Interpretado, 2ª ed., Atlas, 2001, pág. 366). 

 Ainda de acordo com o ilustre penalista:  

 “A referência às circunstâncias e consequências do crime 

é de caráter geral, incluindo-se nelas as não inscritas em dispositivos 

específicos. Podem referir-se ao tempo do delito, que pode 

demonstrar maior ou menor determinação do criminoso, a atitude 

durante ou após a conduta criminosa indicadora de insensibilidade ou 

indiferença ou arrependimento, ou se relacionar com a gravidade 

maior ou menor do dano causado pelo crime” (ob. cit., pág. 376). 

 Não há dúvida, por outro lado, de que a expressão 

ANTECEDENTES prevista no art. 59 do CP é uma das circunstâncias 

judiciais. Segundo a melhor doutrina, CIRCUNSTÂNCIAS são determinados 

dados que, unidos à figura típica fundamental, servem para aumentar ou 

diminuir a pena.  Podem ser divididas em dois grandes grupos: JUDICIAIS 

(previstas no artigo 59 do Código Penal) e LEGAIS (que são encontradas na 

Parte Geral ou Especial do Código Penal).  Estas últimas são subdivididas 

em Atenuantes (artigos 65 e 66) e Agravantes (artigos 61 e 62), Causas de 

Aumento e de Diminuição de Pena e Qualificadoras. 

 De notar-se, por oportuno, que o legislador, ao contrário do v. 

acórdão recorrido, expressamente distingue ANTECEDENTES 

(circunstância judicial - artigo 59) de REINCIDÊNCIA (circunstância 

agravante - artigo 61, I, do Código Penal). 
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 A propósito, PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR (cf. 

Comentários ao Código Penal, Volume 1, Saraiva, 1986, pág. 312), explica: 

“4. Antecedentes 

Como já se viu, o legislador desdobrou o conceito 

precedente de ‘antecedentes do agente’, em ‘antecedentes’ 

e em ‘conduta social’, que adquiriu autonomia própria.  

Esvaziou-se dessarte o conceito de ‘antecedentes’, que 

passou a ter uma abrangência bem mais reduzida. 

Antecedentes são ‘todos os fatos ou episódios da vita 

anteacta do réu, próximos ou remotos, que possam 

interessar de qualquer modo à avaliação subjetiva do 

crime’ (JTACrim, 39:167). 

Serão considerados os precedentes policiais ou judiciais do 

acusado, toda a sua vida pregressa (CPP, art. 6º, VIII e IX).  

Serão igualmente levados em conta dados correlatos, 

apurados durante a instrução criminal. 

Ao serem analisados os antecedentes, serão enfocados 

aqueles judiciais, que não se acham contemplados pelo 

Código, como causas legais de agravamento ou de 

atenuação da pena.  Serão assim considerados processos 

paralisados por superveniente extinção da punibilidade, 

inquéritos arquivados, condenações não transitadas em 
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julgado, processos em curso, absolvições por falta de 

provas. 

Não serão computadas as condenações definitivas 

anteriores, que configuram a reincidência, circunstância 

agravante legal (art. 63), que irá influir na fixação da 

pena em momento ulterior. 

De grande valia ao magistrado a averiguação de se tratar 

de criminoso habitual ou episódico, quando o delito pelo 

qual estiver sendo julgado configurar um fato acidental e 

isolado em sua vida precedente”. 

  

 Também DAMÁSIO E. DE JESUS (cf. Direito Penal, 1º Volume, 

Saraiva, 15ª Edição, 1991, pág. 484) ensina: 

  “A segunda circunstância judicial diz respeito 

aos antecedentes do agente. Considerando a necessidade 

de sua apuração o CPP determina que, ‘logo que tiver 

conhecimento da prática de infração penal, a autoridade 

policial deverá averiguar a vida pregressa do indiciado, 

sob o ponto de vista individual, familiar e social’ (art. 6º, 

IX).  Antecedentes são os fatos da vida pregressa do 

agente, sejam bons ou maus, como, p. ex.”: condenações 

penais anteriores, absolvições penais anteriores, 

inquéritos arquivados, inquéritos ou ações penais 
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trancadas por causas extintivas da punibilidade, ações 

penais em andamento, passagens pelo Juizado de Menores, 

suspensão ou perda do pátrio poder, tutela ou curatela, 

falência, condenação em separação judicial etc”. 

 

 É a mesma lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE (cf. Manual 

de Direito Penal, 1º Volume, Atlas, 7ª Edição, 1992, pág. 278): 

 “Deve o julgador observar, também, os antecedentes 

(bons ou maus) do agente.  Verifica-se a vida pregressa do 

réu, com base no que constar do inquérito policial (art. 6º, 

incisos VIII e IX, do CPP) e nos demais dados colhidos 

durante a instrução do processo, apurando-se se já foi 

envolvido em outros fatos delituosos, se é criminoso 

habitual ou se sua vida anterior é isenta de ocorrências 

ilícitas, sendo o delito apenas um incidente esporádico”. 

 Como se vê, podem ser consideradas para exasperação das 

bases: (i) qualquer circunstância que revele maior culpabilidade do agente, 

inclusive a qualificadora sobressalente; (ii) as condenações criminais que 

não vierem a ser consideradas para fins de reconhecimento, na segunda 

fase do processo dosimétrico, da agravante da reincidência, já que, se assim 

não fosse, envolvimento do acusado em outros feitos criminais 

simplesmente seria ignorado, contrariando o dispositivo legal. 
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 No caso em exame, a moldura fática desenhada pelas 

instâncias ordinárias autoriza a conclusão segura de que a 

culpabilidade, as circunstâncias e os antecedentes do acusado tornam 

a conduta mais graves que a modalidade básica do crime de furto 

qualificado. 

 Em síntese, o incremento reconhecido e aplicado em primeira 

instância (metade), além de consentâneo com as regras de direito material 

(artigo 59 do Código Penal), está em perfeita sintonia e conformidade com 

os critérios da razoabilidade e proporcionalidade (vedação da proteção 

deficiente). 

 Conclui-se, portanto, que estão presentes, no caso concreto, 

duas circunstâncias judiciais negativas, previstas no artigo 59 do Código 

Penal e desconsideradas pelo Tribunal a quo, que, na escala de gravidade, 

distancia a conduta praticada pelo recorrido das formas menos gravesda 

prática de infrações dessas naturezas, autorizando, assim, a exasperação 

das penas-base nos moldes realizados pelo Juízo de primeiro grau, com a 

consequente redefinição do regime de cumprimento da pena (artigo 33, §§ 

2º e 3º, do Código Penal). 
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3 - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – POSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA 

REINCIDÊNCIA, DESDE QUE EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÕES 

ANTERIORES DISTINTAS 

 

 O v. acórdão recorrido dissentiu do entendimento pacificado 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítimo o 

aumento da pena-base, a título de reconhecimento de maus antecedentes, e 

a simultânea exasperação na segunda fase da dosimetria, em face da 

reincidência, quando houver duas ou mais condenações definitivas em 

desfavor do acusado: 

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A 
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN 
IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 4 
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NOS TERMOS DA SENTENÇA. 
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. 

- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, seguindo entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não 
admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de 
recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar 
o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade 
de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de 
eventual coação ilegal. 
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- Diante da constatação pelas instâncias ordinárias da 
existência de quatro condenações anteriores ao delito 
com trânsito em julgado, é cabível na dosimetria da pena 
a consideração de uma delas para fins de reincidência e 
as demais para fins de maus antecedentes.  

- Na hipótese, ainda, diante da inexistência de prova pré-
constituída quanto à alegação de bis in idem, prevalece a 
afirmação das instâncias ordinárias de que a pena foi elevada 
nas duas fases em razão de condenações diversas. 

- Habeas corpus não conhecido.” 

(STJ - HC 271901/SP – 6ª Turma- Rel. Ministro ERICSON 
MARANHO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP] – 
Julg. 24/03/2015 - DJe 09/04/2015).  

 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 
CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO.  
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE AO MÍNIMO LEGAL.  MAUS ANTECEDENTES. 
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA 
CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 
CINCO ANOS.  IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS 
ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. 
ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.   

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o 
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão 
criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a 
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou 
teratologia.   

3. Mostra-se válido o aumento da pena-base pelos maus 
antecedentes do réu, assim considerados ante a 
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existência de condenações definitivas, diversas da 
utilizada como reincidência.   

4. Condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, 
embora não gerem reincidência, podem perfeitamente 
caracterizar maus antecedentes. Precedentes.   

5. Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito 
por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que 
coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos 
lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos 
demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da 
conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do 
sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o 
desvalor. Precedentes.   

6. Habeas corpus não conhecido.”  

(STJ - HC 88109/RJ – 6ª Turma – Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO – Julg. 26/05/2015 - DJe 02/06/2015).   

 

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DUAS 
CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA 
CORTE. SÚMULA 83/STJ.   

1. Não configura bis in idem a utilização de condenações 
definitivas, anteriores e distintas, para caracterização de 
maus antecedentes e reincidência. No caso, o magistrado 
utilizou duas condenações diversas para exasperar a 
primeira e a segunda fase da dosimetria, estando o 
acórdão que manteve a sentença em consonância com o 
entendimento desta Corte Superior. Incidência da 
Súmula 83/STJ.   

2. Agravo regimental improvido.”  
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(STJ - AgRg no AREsp 560252/DF – 6ª Turma – Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – Julg. 03/02/2015 - DJe 
13/02/2015).   

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS 
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DIVERSAS 

CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE 
BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento 
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 
não admite a impetração de habeas corpus em substituição 
ao recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. 
Contudo, nos casos de flagrante ilegalidade, a ordem poderá 
ser concedida de ofício.  

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de 
Justiça de que ostentando o réu mais de uma condenação 
definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas 
na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da 
reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo 
da pena (HC 194.234/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
Quinta Turma, DJe 10.10.2014).  

3. Na hipótese, foram utilizadas condenações diversas à 
consideração de maus antecedentes e outra a título de 
reincidência específica, o que não caracteriza 
constrangimento ilegal.  

4. Habeas Corpus não conhecido.”  

(STJ - HC 290375/RJ – 5ª Turma – Rel. Ministro WALTER DE 
ALMEIDA GUILHERME [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/SP] – Julg. 25/11/2014 -DJe 03/12/2014).  
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HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.º, 
I, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN 
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.  REGIME INICIAL FECHADO. 
OBRIGATORIEDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS 
DENEGADA. 

1. A exasperação da pena-base restou devidamente 
justificada nos maus antecedentes do réu, 
devidamente comprovados por sentença 
condenatória transitada em julgado, que não foi 
utilizada para configurar a reincidência. 

2. Correta a fixação do regime inicial fechado de 
cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a 
pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo 
legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, 
dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 
3.º, do Código Penal. 

3. Ordem de habeas corpus denegada. 

(HC 223.150/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013) 

 

3.1. Acórdão- paradigma 

Nesse sentido também já decidiu a Colenda Quinta Turma, 

julgando o AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

560.252/DF, relatado pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 

03.02.2015, DJe 13.02.2015, cujo acórdão serve de paradigma (cópia 
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autenticada em separado) e foi publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência: 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 
DUAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 
DESTA CORTE. SÚMULA 83⁄STJ. 

 

1. Não configura bis in idem a utilização de condenações 
definitivas, anteriores e distintas, para caracterização de 
maus antecedentes e reincidência. No caso, o magistrado 
utilizou duas condenações diversas para exasperar a 
primeira e a segunda fase da dosimetria, estando 
o acórdão que manteve a sentença em consonância com o 
entendimento desta Corte Superior. Incidência da 
Súmula 83⁄STJ.  

 

2. Agravo regimental improvido.  

 

 Eis, na íntegra, o voto do Ministro Relator: 

 

Superior Tribunal de Justiça 

Revista Eletrônica de Jurisprudência 

 

 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 560.252 - DF (2014⁄0192073-9) 
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 RELATOR  : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR  

AGRAVANTE : ALEXANDRE AMARO CAVALCANTE 

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

EMENTA 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL 

DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DUAS 

CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83⁄STJ. 

1. Não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, 

para caracterização de maus antecedentes e reincidência. No caso, o magistrado utilizou 

duas condenações diversas para exasperar a primeira e a segunda fase da dosimetria, 

estando o acórdão que manteve a sentença em consonância com o entendimento desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 83⁄STJ. 

2. Agravo regimental improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 

provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Ericson Maranho (Desembargador convocado 

do TJ⁄SP) e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 03 de fevereiro de 2015 (data do julgamento). 
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Ministro Sebastião Reis Júnior 

Relator 

 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 560.252 - DF (2014⁄0192073-9) 

  

RELATÓRIO  

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR:  Agravo regimental interposto 

por Alexandre Amaro Cavalcante  contra decisão monocrática que negou provimento ao 

agravo em recurso especial, assim ementada (fl. 381): 

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 

DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83⁄STJ. 

Agravo em recurso especial improvido. 

Nas razões, o recorrente insiste na procedência da tese veiculada no recurso especial. 

Argumenta que há ofensa ao princípio do non bis in idem, uma vez que o órgão julgador 

utilizou de uma mesma condenação para aumentar a pena-base (maus antecedentes) e 

agravar a pena em razão da reincidência. Requer, assim, seja reformada a decisão 

agravada (fls. 398⁄408). 

É o relatório. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 560.252 - DF (2014⁄0192073-9) 

  

VOTO 

 O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR ): A decisão deve ser 

mantida. 
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Ao contrário do que afirma o recorrente, o Juízo processante considerou a existência de 
duas sentenças condenatórias distintas (com trânsito em julgado) para aumentar a pena-
base (maus antecedentes) e agravar a pena (reincidência). Confira-se (fl. 175): 

 [...] Atenta às diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código 'Penal, verifico que as 

certidões de fls. 41⁄45 indicam que o acusado é portador de maus antecedentes, uma vez 

que constam em sua folha penal duas sentenças condenatórias transitadas em julgado  

antes. do cometimento do crime em questão , encontrando-se ambos os feitos em fase de 

cumprimento da pena (fls. 43 e 45). Dessa forma, uma das incidências será utilizada para 

a exasperação da pena-base e a outra, utilizada par a os efeitos da reincidência , na 2ª 

fase da dosimetria da pena. [...] 

 O Tribunal a quo, por seu turno, considerou idônea a fundamentação lançada (fl. 249 – grifo 

nosso): 

 [...] A pena-base foi corretamente fixada um pouco acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos 

e 4 (quatro) meses de reclusão, ante a avaliação negativa dos antecedentes penais. 

De fato, verifico que, ao tempo da sentença condenatória prolatada nos pre sentes 

autos, o acusado ostentava uma condenação transitad a em julgado, além daquela que 

seria utilizada para configurar a reincidência na s egunda fase da dosimetria (fls. 43 e 

45), o que torna inviável o afastamento do exame negativo da circunstância judicial 

dos antecedentes e a fixação da pena- base no mínimo legal. [...] 

Conforme assinalei na decisão ora agravada, tal procedimento não caracteriza nenhuma 

ilegalidade, uma vez que a jurisprudência desta Corte admite a valoração de cada uma das 

condenações em fases distintas da dosimetria. 

Sobre o tema, destaco: 

 [...] 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de J ustiça de que ostentando o 
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réu mais de uma condenação definitiva, não há ilega lidade na utilização de uma delas 

na fixação da pena-base e de outra no reconheciment o da reincidência, com 

acréscimo na segunda fase do cálculo da pena (HC 194.234⁄SP, Rel. Ministro GURGEL 

DE FARIA, Quinta Turma, DJe 10.10.2014). [...] 

(HC n. 290.375⁄RJ, Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do 

TJ⁄SP), Quinta Turma, DJe 3⁄12⁄2014 – grifo nosso) 

  

[...] 1. Não há ofensa ao princípio do ne bis in idem, nem ao enunciado sumular 241 deste 

STJ, quando há a utilização de fatos diversos para a caracterização dos maus antecedentes 

e da reincidência. [...] 

(HC n. 267.543⁄SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5⁄6⁄2013 – grifo nosso) 

[...] - Não se configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e 

distintas, para caracterização de maus antecedentes e reincidência. No caso, o magistrado 

utilizou condenações diversas para exasperar a primeira e a segunda fase da dosimetria, 

estando a decisão em consonância com o entendimento desta Corte Superior [...] 

(HC n. 209.462⁄RJ, Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ⁄SE), 

Quinta Turma, DJe 12⁄4⁄2013) 

Considerando que o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a jurisprudência desta 
Corte Superior de Justiça, incide, no caso sob exame, a Súmula 83⁄STJ. 

Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

    

CERTIDÃO DE JULGAMENTO  

SEXTA TURMA 
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AgRg   no  

Número Registro: 2014⁄0192073-9  AREsp 560.252 ⁄ DF 

  

Números 

Origem:  00103242220108070004  103242220108070004  20100410103240  5262010 

 

MATÉRIA CRIMINAL 

EM MESA JULGADO: 03⁄02⁄2015 

    

Relator  

Exmo. Sr. Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR  

Presidente da Sessão 

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 

Subprocurador-Geral da República 

Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO DE PAIVA ARAÚJO 

Secretário 

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 

AUTUAÇÃO  

AGRAVANTE : ALEXANDRE AMARO CAVALCANTE 
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ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

    BRUCE FLÁVIO DE JESUS GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

 ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do 

Sistema Nacional de Armas 

  

AGRAVO REGIMENTAL  

  

AGRAVANTE : ALEXANDRE AMARO CAVALCANTE 

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

  

CERTIDÃO 

  

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 

sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

  

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos 
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do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Ericson Maranho 

(Desembargador convocado do TJ⁄SP) e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. 

Ministro Relator. 

 

 

 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do julgado da Egrégia Corte Estadual. 

 

3.2. CONFRONTO ANALÍTICO 

 

 É extremamente nítido o paralelismo entre as hipóteses 

focalizadas nos autos e a retratada no v. julgado trazido a confronto.    

 Para o acórdão recorrido: 

“A base volta ao menor patamar, pois, havendo reincidência, deve-se 
evitar outra majoração para que não ocorra bis in idem.” 

 

 Por outro lado, para o arresto paradigma: 

“De fato, verifico que, ao tempo da sentença condenatória 
prolatada nos presentes autos, o acusado ostentava uma condenação 
transitada em julgado, além daquela que seria utilizada para 
configurar a reincidência na segunda fase da dosimetria (fls. 43 e 45), o 
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que torna inviável o afastamento do exame negativo da circunstância 
judicial dos antecedentes e a fixação da pena- base no mínimo legal. [...] 

Conforme assinalei na decisão ora agravada, tal procedimento 
não caracteriza nenhuma ilegalidade, uma vez que a jurisprudência 
desta Corte admite a valoração de cada uma das condenações em fases 
distintas da dosimetria. 

Sobre o tema, destaco: 

[...] 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que 
ostentando o réu mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade 
na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no 
reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do 
cálculo da pena (HC 194.234⁄SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
Quinta Turma, DJe 10.10.2014). [...]”. 

 

 Em resumo, para o julgado da Egrégia Câmara Criminal da 

Corte Estadual, há indevido bis in idem no reconhecimento dos maus 

antecedentes e da reincidência, mesmo quando os aumentos derivam de 

condenações anteriores distintas. Já para o julgado paradigma, “não 

configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para 

caracterização de maus antecedentes e reincidência”.  

 Por seu acerto, deve prevalecer também nestes autos o 

entendimento jurisprudencial do Col. Superior Tribunal de Justiça, 

cassando nessa parte o v. acórdão, para que, reconhecendo os maus 

antecedentes do réu, seja tal circunstância negativa considerada para 

agravar as penas-base e o regime carcerário. 
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4 - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 

CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA COMO QUALIFICADORA PARA 

AGRAVAMENTO DAS BASES QUANDO OUTRA JÁ FOI CONSIDERADA 

PARA QUALIFICAR O CRIME 

Em relação à possibilidade de, no caso de furto com duas 

qualificadoras, utilizar-se uma para qualificar o delito e a outra para 

majorar a reprimenda na primeira fase de dosimetria, assim tem se 

pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

PENAL.  PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME 
PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO 
NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA 
DO CRIME). PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO 
DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA 
EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. Embora 
estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 
meses de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo 
legal, em razão da existência de circunstância judicial 
negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante 
concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime 
prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 2. A 
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no 
sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no 
furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as 
demais podem ser utilizadas para agravar a pena na 
segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 
61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase 
do cálculo, como feito no presente caso. 3. Agravo 
regimental não provido. (AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. 
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Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) 

PENAL E PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  FURTO QUALIFICADO NA 
FORMA TENTADA. ART. 155, § 4º, I E II, C/C O ART. 14, II, DO 
CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. DUAS 
QUALIFICADORAS. UMA UTILIZADA PARA TIPIFICAR A 
CONDUTA DELITIVA E A OUTRA VALORADA COMO   
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 
POSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART.  14, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. 
TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS.  
REVISÃO.  INVIABILIDADE.  SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não trazendo o agravante tese 
jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente 
firmado, é de se manter a decisão agravada por seus próprios 
fundamentos. 2.  A teor da jurisprudência desta Corte, 
presente mais de uma circunstância que qualifique o 
furto, é possível a utilização de uma delas para 
configurar a forma qualificada do delito e da outra como 
circunstância judicial desfavorável para exasperar a 
pena-base. 3.  Rever a conclusão consignada pelo Tribunal a 
quo - de que, em razão do iter criminis  percorrido, a fração 
de 1/3  seria  a quantidade de redução mais adequada ao 
caso - demandaria imprescindível  revolvimento  do  acervo 
fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado 
em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo 
regimental improvido. (AgRg no AREsp 970.641/SP, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado 
em 11/10/2016, DJe 04/11/2016) 

 

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, §4º, 
INCISOS II E IV. DUAS QUALIFICADORAS. UMA VALORADA 
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COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. OUTRA 
PARA TIPIFICAR A CONDUTA DELITIVA. POSSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 443 DO STJ.  
IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  1. É 
imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do 
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da 
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como 
substitutiva de recurso especial.  2. No presente delito 
patrimonial, em havendo o concurso de agentes e 
destreza, é possível que uma circunstância seja utilizada 
para tipificar a conduta, como furto qualificado, e a outra 
empregada na dosimetria da sanção, a fim de se 
considerar como desfavorável circunstância judicial, 
acrescendo, assim, a pena-base. Não há se falar em 
aplicação analógica da súmula 443 desta Corte, ante a não 
coincidência de premissas para tanto.  3. Habeas corpus não 
conhecido.” (STJ - HC 323840/SP - 6ª Turma – Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 25/08/2015 - DJe 
11/09/2015). 

 

4.1. ACÓRDÃO-PARADIGMA 

No julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp 444.164/SC, do 

qual foi Relator o Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, julgado em 

18/12/2014, DJe 02/02/2015, publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência (cópia autenticada anexa), cujo acórdão ora se oferta como 

paradigma, a Colenda Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu: 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. 
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DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA MAJORAR A 

PENA-BASE. DUAS QUALIFICADORAS, SENDO UMA 

UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. PENA 

ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME 

SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE. LEGALIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 

1. Presentes 2 (duas) qualificadoras no delito de furto, é 

possível que o Magistrado utilize uma para qualificar o 

delito e a outra para majorar a reprimenda na primeira 

fase de dosimetria. 

2. Embora o agravante tenha sido condenado a reprimenda 

inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de 

circunstância judicial desfavorável e da reincidência também 

são fundamentos idôneos para fixar o regime semiaberto e 

indeferir o benefício da substituição da pena privativa de 

liberdade por sanções alternativas, nos termos dos arts. 33, 

§§ 2º e 3º, e 44, II e III, do Código Penal. 

3. Agravo regimental improvido. 

(AgRg nos EDcl no AREsp 444.164/SC, Rel. Ministro WALTER 

DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 

02/02/2015) 

 

Eis o teor do v. acórdão-paradigma: 
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4.2. CONFRONTO ANALÍTICO 

 

É perfeita a identidade entre a situação dos autos e aquela 

apreciada no v. aresto indicado como paradigma do dissídio.  

Nos dois julgados, fixou-se entendimento acerca da 

possibilidade de utilização de segunda qualificadora para exasperar as 

penas-base do furto. 

Opostas, no entanto, foram as conclusões a que chegaram o v. 

acórdão recorrido e a r. decisão confrontada. 

Para o acórdão recorrido: 

“No que se refere ao aumento da pena, tendo em vista a existência de mais 

de uma qualificadora, com o devido respeito a este entendimento, creio 

que a possibilidade desta operação somente encontra justificativa em casos 

mais graves. Não se deve aplicá-la de forma generalizada, pois a 

majoração da pena necessita ter fundamento específico no ato realizado e, 

no presente caso, não se atesta circunstância excepcional a justificá-la.” 

(fls.878).   

 

Ao passo que, para o aresto paradigma: 

 

“Nesse contexto, verifico que foram utilizados elementos válidos para 

aumentar a pena-base em 4 (quatro) meses quanto ao crime de furto 

qualificado. Com efeito, neste Superior Tribunal de Justiça, é pacífica a 

aplicação do entendimento de que, ‘Cuidando-se de crime duplamente 
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qualificado, uma das circunstâncias justifica o deslocamento do preceito 

sancionador para o tipo derivado, podendo a outra figurar como 

agravante ou circunstância judicial’ (HC 104.071⁄MS, Rel. Min. MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25⁄5⁄2009).” 

 

 

Em síntese, enquanto para a r. decisão recorrida, o aumento 

das bases em razão da qualificadora sobejante não pode subsistir “pois a 

majoração da pena necessita ter fundamento específico no ato realizado e, no presente 

caso, não se atesta circunstância excepcional a justificá-la” , para o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, de forma diversa, “presentes 2 (duas) qualificadoras no delito 

de furto, é possível que o Magistrado utilize uma para qualificar o delito e a outra para 

majorar a reprimenda na primeira fase de dosimetria. 

 

 Por seu acerto, deve prevalecer, também no caso em exame, a 

interpretação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para o fim de 

restabelecer o aumento das penas-base em razão da qualificadora 

excedente.  

 

5. DO PEDIDO DE REFORMA 

 Diante do exposto, patenteada a contrariedade a dispositivo 

de lei federal e a existência de dissídios interpretativos, aguarda o 

Ministério Público do Estado de São Paulo que seja deferido o 

processamento do presente recurso especial, a fim de que, subindo à 

elevada apreciação do Superior Tribunal de Justiça, conhecido, mereça 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

           PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

57 
 

Apelação Criminal nº 0003438-28.2012.8.26.0062 

provimento para cassar o acórdão hostilizado, na parte em que decotou o 

aumento de metade levado a efeito na primeira etapa da dosimetria, e, em 

consequência, restabelecer as penas-base e o regime carcerário aplicados 

em primeiro grau de jurisdição. 

 

São Paulo, 09 de março de 2017. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY  

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

Alexandre Cebrian Araújo Reis 

Promotor de Justiça designado 


