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CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME 

PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 PARA A CAUSA 

DE AUMENTO DE PENA ESTABELECIDA NO INCISO VI DO 

ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/06 EM GRAU DE RECURSO PELO 

TRIBUNAL – EMENDATIO LIBELLI – POSSIBILIDADE. 

O Tribunal de Justiça pode, em recurso exclusivo da defesa, 

reconhecer a causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da Lei nº 

11.343/06 ao afastar o crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, em 

sede de ‘emendatio libelli’, não se podendo falar em ‘reformatio in 

pejus’, desde que não haja agravamento da pena.  

 

 

 



2 
 

Apelação Criminal nº 0026529-81.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 

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 

0026529-81.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, 

em que são apelantes/ apelados C. O. J., J. P. L., G. L. B. 

e Ministério Público do Estado de São Paulo, vem perante 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alíneas “a” e “c” 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 os vv. acórdãos de fls. 476/481 e 

499/502, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1 – Resumo dos fatos. 

  

C. O. J. e G. L. B. foram condenados pelo juízo 

da 21ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São 

Paulo a cumprirem 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e J. P. L., a 06 (seis) anos de reclusão, por estarem 
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incursos nas penas dos artigos 33, caput, da lei nº 

11.343/06, c.c. o artigo 244–B, da lei 8.069/90. 

 

Inconformados apelam. Cleber argumenta 

que deve ser reconhecido que ele se encontrava no local 

para consumir droga e que não praticava ato de 

mercancia, devendo, portanto, haver a desclassificação. 

Gabriel e Jeferson, por sua vez, pugnam pelo 

reconhecimento da ilicitude da prova, pois os policiais não 

estavam munidos de mandado para ingressar na 

residência. Pedem, ainda, a absolvição com relação ao 

crime de corrupção de menores. Pleiteiam a absolvição de 

Gabriel com relação ao crime de tráfico e a alteração da 

pena e do regime. O Ministério Público do Estado de São 

Paulo requer que sejam os acusados condenados também 

nas penas do artigo 35 da lei 11.343/06, bem como seja 

reconhecido o crime de porte de arma. 

 

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo 

não provimento dos recursos defensivos e pelo provimento 

ao apelo ministerial (fls. 452/468). 

 

Os ilustres integrantes da Colenda 2ª Câmara 

Criminal, em votação unânime, negaram provimento ao 

apelo do Ministério Público e deram parcial provimento aos 

recursos dos réus, para reduzir a pena ao mínimo legal, 
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inclusive a de Jeferson, por entender ser ele primário; fixar 

o redutor pela metade; impor o regime aberto e substituir 

as corporais pelas restritivas de direitos – prestação de 

serviços à comunidade e multa, de conformidade com o 

voto do Relator Desembargador ALMEIDA SAMPAIO, a 

seguir transcrito: 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da 

Apelação nº 0026529-81.2015.8.26.0050, da Comarca de 

São Paulo, em que são apelantes/ apelados C. O. J., J. P. 

L. e GABRIEL LUCCAS BERNARDES, é apelado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃOPAULO. 

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do 

Ministério Público e deram parcial provimento aos apelos 

dos réus, nos termos descritos no v. acórdão. v.u.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente) e 

FRANCISCO ORLANDO. 

São Paulo, 6 de fevereiro de 2017 



5 
 

Apelação Criminal nº 0026529-81.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 

 

ALMEIDA SAMPAIO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

VOTO Nº 40.567 

APELAÇÃO nº 0026529-81.2015.8.26.0050 

Nº 1ª Instância: 0026529-81.2015.8.26.0050 

COMARCA: SÃO PAULO 21ª VARA CRIMINAL 

APTES/APDOS: C. O. J., J. P. L. E G. L. B.  

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

2ª Câmara de Direito Criminal 

 

C. O. J. e G. L. B. foram condenados a 

cumprir três anos e seis meses de reclusão e J. P. L., a seis 

anos de reclusão, por estarem incursos nas penas dos 

artigos 33, da lei 11.343, c.c. o artigo 244–B, da lei 8.069. 

Inconformadas, apelam as partes.  

Cleber argumenta que deve ser reconhecido 

que ele encontrava-se no local para consumir droga e que 

não praticava ato de mercancia, devendo, portanto, haver 

a desclassificação. 

Gabriel e Jeferson, por sua vez, pugnam pelo 

reconhecimento da ilicitude da prova, pois os policiais não 

estavam munidos de mandado para ingressar na 
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residência. Pedem ainda a absolvição com relação ao crime 

de corrupção de menores. Pleiteiam a absolvição de 

Gabriel com relação ao crime de tráfico e a alteração da 

pena e do regime. 

O Ministério Público do Estado de São Paulo 

requer que sejam os acusados condenados nas penas do 

artigo 35 da lei 11.343 bem como seja reconhecido o crime 

de porte de arma. 

Os recursos foram devidamente processados 

e o Dr. Procurador de Justiça se manifestou. 

Este é o relatório. 

Diz a denúncia que os policiais tiveram notícia 

de que estaria sendo realizado roubo em uma determinada 

residência e para lá se dirigiram. Chegando no local, 

adentraram a residência onde surpreenderam os réus 

manuseando droga. 

Ao serem ouvidos, os policiais afirmam que 

efetivamente estavam diligenciando o roubo. Chegaram à 

casa e não foram atendidos, apesar de chamarem por 

moradores. Em face disto, ingressaram no imóvel e, no 

fundo do terreno, havia uma residência, local em que 

avistaram os acusados com a droga. 

É imperiosos reconhecer a necessidade de se 

impor restrições ao ingresso de policiais na residência. 

Deve ser observado o ritual legal. No entanto, neste caso, 

é de ser ponderado que os servidores públicos disseram 
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que somente foram até o fundo do terreno, porque 

ninguém atendeu ao seu chamado. 

Ficou indicado, de outro modo, que, em 

determinado momento, uma pessoa viu os policiais e 

fugiu, havendo, por isso, perseguição. 

Esta descrição retira, data vênia, eventual 

eiva. Com efeito, os policiais somente ingressaram no 

imóvel por dois motivos. O primeiro é a notícia de crime 

roubo. O segundo é o fato de não terem sido atendidos. 

Ora, havendo fato sério e grave, crime de roubo, e a 

circunstância de nenhuma pessoa atender o chamado, 

acha-se justificada a entrada. Seria incorreto que, em face 

deste quadro, os policiais permanecessem inertes.  

A ação, por isso, é legal, ficando afastada a 

nulidade. 

O tráfico ficou delineado. Não há como afastar 

o reconhecimento da apreensão de razoável porção de 

entorpecente com os acusados. Todos estavam envolvidos, 

não podendo ser aceita a versão de Cleber e Gabriel de que 

estariam simplesmente consumindo a droga. 

Como corretamente argumentou a MM. Juíza 

de Direito, não se pode entender que um traficante convide 

amigos para o consumo, já que estaria destruindo seu 

capital. 

De outro modo, relembre-se que os policiais 

narram que viram todos trabalhando a droga. Além do que, 
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o menor que estava no local admitiu perante o MM. Juiz 

de Direito da Infância e Juventude que estava traficando 

com os acusados. 

Não se consegue estabelecer, portanto, que 

havia ações diversas, ao contrário, o que se evidencia, ao 

meu juízo, é a existência de coautoria de todos no tráfico. 

Esta Câmara vem proclamando, de maneira 

segura, a valia da narrativa dos policiais, que deve ser 

ponderada como a de qualquer outra pessoa. Assim, os 

relatos possuem maior valia quanto mais próximos 

estiverem da realidade e mais coerentes com ela. 

Lembro julgamento ocorrido neste E. 

Tribunal: 

“Não se pode duvidar dos testemunhos dos 

policiais. Se não se comprovam fatos a eles atribuídos, que 

os tornariam suspeitos, seus depoimentos devem ser 

acolhidos como outro qualquer. Ademais disso, o Supremo 

Tribunal Federal já se manifestou sobrea eficácia desses 

testemunhos, afirmando: "a prova testemunhai obtida por 

depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só 

pela sua condição profissional na suposição de que tende a 

demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso 

evidenciar que ele tenha interesse particular na 

investigação ou, tal como ocorre com as demais 

testemunhas, que suas declarações não se harmonizem 
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com outras provas idôneas" (Apelação Criminal n° 

1.171.636.3/9- Relator Des. Figueiredo Gonçalves). 

Em recente julgado, assim decidiu o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: 

“1. Conforme entendimento desta Corte, são 

válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho 

prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, 

mormente quando em harmonia com as demais provas e 

confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório” 

(AgRg no AREsp 366258 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0249573-0- 

Ministra Laurita Vaz). 

No caso, todos os relatos indicam o crime de 

tráfico de drogas. Estabelecida esta premissa, ficam 

improvidos os reclamos que pedem a desclassificação e a 

absolvição. 

Também não prospera o pleito do Ministério 

Público em ver admitido o crime do artigo 35 da lei 11.343.  

Cuida-se de verdadeiro truísmo, em razão do 

entendimento majoritário da jurisprudência, afirmar que 

somente é possível o reconhecimento deste delito caso 

fique perfeitamente indicado a ocorrência de uma 

associação de criminosos. 

Recordo trecho de julgamento havido no 

Superior Tribunal de Justiça no qual se estabeleceu: 
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“O delito de associação para o tráfico não se 

confunde com uma associação meramente eventual 

(simples co-autoria), demandando a permanência e 

estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma 

verdadeira societas sceleris” (Precedentes.-HC. 99373/MS 

- HABEAS.CORPUS - Ministra JANE SILVA). 

Desta maneira, fica, ao meu juízo, indicada a 

necessidade de prova segura no sentido de que pessoas se 

uniram para realizar crimes. No caso, esta prova não se 

estabeleceu. 

Assim, afasta-se o pleito. 

O crime de corrupção de menores é rejeitado. 

Entendo ser necessário analisar se incide a causa de 

aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da lei específica. 

Cuida-se de tema inçado de dificuldade. 

Haveria a aplicação do princípio da subsidiariedade (“há 

subsidiariedade quando se trata de estádios ou graus 

diversos da ofensa a um mesmo bem jurídico, de modo que 

a ofensa maior absorve a menor..”) ou incidiria o princípio 

da especialidade? Novamente relembro Frederico Marques: 

“se a norma onde vem definido o tipo especial tem aplicação 

sobre o fato, exclui-se a aplicação daquela onde se encontra 

o tipo geral” (Frederico Marques - Curso de Direito Penal). 

A lei de tóxico é específica ao determinar que 

incide causa de aumento se o tráfico envolve menor. 

Envolver significa “Incluir; meter (entre outros, ou como 
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partícipe em alguma coisa)”. Desta maneira, a lei específica 

estabelece que, havendo envolvimento (participante do 

crime), deve incidir a causa de aumento, afastando-se, 

desta maneira, o tipo geral. 

Sendo assim, deve o réu ser absolvido desta 

imputação, pois a ilustre Magistrada afastou o pedido do 

Ministério Público neste sentido. 

O crime de arma não pode ser acolhido, visto 

que a arma não tinha poder lesivo, conforme entendimento 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Passa-se a analisar as penas. 

A pena de Cléber e Gabriel é determinada no 

mínimo legal, cinco anos de reclusão. Jefferson também 

deve ter a pena estipulada neste patamar, por ser 

primário. 

O redutor em sua metade é prestigiado e 

estendido para Jefferson, uma vez que foi ele reconhecido 

como primário. O regime para o resgate é o aberto, 

considerando o tempo que os acusados se encontram 

presos. É imposta pena restritiva de direitos, prestação de 

serviços à comunidade e multa, fixada em seu menor 

patamar. 

Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento 

ao apelo do Ministério Público e dá-se parcial provimento 

aos apelos dos réus, nos termos acima descritos. 

ALMEIDA SAMPAIO 



12 
 

Apelação Criminal nº 0026529-81.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 

Relator 

 

 

 Os embargos de declaração opostos (fls. 

484/490) – visando corrigir as omissões constatadas – 

foram acolhidos em parte, apenas para prestar 

esclarecimentos, permanecendo, no entanto, inalterada a 

solução do v. acórdão da Apelação Criminal, de 

conformidade com o voto do Relator Desembargador 

ALMEIDA SAMPAIO, que segue transcrito: 

 

  

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Embargos de Declaração nº 0026529-

81.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em 

que é embargante MINISTÉRIO PUBLICO, é embargado 

EGRÉGIA COLENDA 2ª CAMARA DE DIREITO CRIMINAL. 

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Acolheram em parte os Embargos de 

Declaração, apenas para prestar esclarecimentos, 

permanecendo, no entanto, inalterada a solução do v. 

acórdão da Apelação Criminal. V.U.", de conformidade com 

o voto do Relator, que integra este acórdão. 
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O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente) e 

FRANCISCO ORLANDO. 

São Paulo, 26 de junho de 2017 

 

ALMEIDA SAMPAIO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

VOTO Nº 41.965 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0026529-

81.2015.8.26.0050/50000 

Nº 1ª Instância: 0026529-81.2015.8.26.0050 

COMARCA: SÃO PAULO 21ª VARA CRIMINAL 

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PUBLICO  

EMBARGADO: EGRÉGIA COLENDA 2ª CAMARA DE 

DIREITO CRIMINAL  

INTERESSADOS: C. O. J., JEFERSON PEREIRALUIZ E 

GABRIEL LUCCAS BERNARDES 

2ª Câmara de Direito Criminal 

 

Cuida-se de Embargos de Declaração 

ajuizados pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, que 

alude, em síntese, omissão no acórdão de fls. 476/481, 

referente aos seguintes temas: a) afastamento do crime de 

corrupção de menores (artigo 244-B da Lei8.069/90) e 
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possibilidade de incidência do artigo 40, VI, da Lei 

11.343/06; b) afastamento dos maus antecedentes do réu 

Jefferson, fundamentados na certidão de fls. 333; c) 

absolvição do delito da Lei 10.826/03, por atipicidade da 

conduta, vez que reconhecida a ausência de poder 

vulnerante da arma. Desta maneira, pleiteia sejam 

esclarecidas as questões afirmadas e sanado o vício 

aludido, atribuindo-se efeito infringente ao presente 

reclamo. 

Este é o relatório. 

Acolho, em parte, o Embargos de Declaração 

apenas para prestar esclarecimentos que não alteram a 

solução apresentada no acórdão, que permanece íntegro. 

Assim, para que não paire dúvida, esclareço, 

com relação ao réu Jefferson, que a certidão de fls. 333 

não pode ser utilizada para admissão dos maus 

antecedentes ou da reincidência. Observe-se que, mesmo 

sendo ela referente a delito cometido em data anterior ao 

crime dos presentes autos, a solução definitiva somente 

ocorreu posteriormente, já que somente houve o trânsito 

em julgado em 03/06/2015. Desta maneira, incide a 

presunção de inocência. 

Recordo julgamento ocorrido no Colendo 

Supremo Tribunal Federal: 

“I - Inquéritos ou processos em andamento, que 

ainda não tenham transitado em julgado, não devem ser 
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levados em consideração como maus antecedentes na 

dosimetria da pena. II - Ordem concedida” (HABEAS 

CORPUS. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 

Julgamento: 24/06/2015 Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno). 

No que se refere ao reconhecimento da 

absolvição do crime do artigo 16, do Estatuto do 

Desarmamento, é importante frisar que, realizada a 

perícia, constatou-se que a arma não poderia ser utilizada 

para realização de disparos, por falha no sistema de 

percussão fls. 144. 

A questão em torno da caracterização do 

crime de porte de arma, sendo ela ineficaz, causa 

manifestações dos Tribunais Superiores em sentido 

contrário. 

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou no sentido de que, sendo constatada a 

ineficácia da arma, não estaria caracterizado o crime. 

Já para o Colendo Supremo Tribunal Federal, 

trata-se de crime de perigo abstrato e, portanto, haveria o 

delito. 

No caso em apreço, correta, ao meu juízo, a 

absolvição proferida quanto a este crime pela r. sentença, 

pois o laudo pericial verificou a ineficácia da arma, fato 

este que torna a ação atípica, pois, sendo a arma inapta, 
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ainda que municiada, não há risco à segurança pública, 

razão pela qual a absolvição é de rigor. 

Neste sentido, cito julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS 

REGIMENTAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFRONTA 

AO ART. 14, CAPUT, DA LEI 10826/03. CRIME DE PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. ARMA DE 

FOGO CONSIDERADA INEFICAZ. AUSÊNCIA DE 

POTENCIALIDADE LESIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 

AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 

- Uma vez existente laudo pericial comprovando a total 

ineficácia da arma de fogo apreendida, mantém-se o 

acórdão absolutório, pela atipicidade da conduta 

perpetrada, diante da ausência de potencialidade lesiva do 

instrumento. 2 - Agravos regimentais a que se nega 

provimento” - (AgRg no Ag 1259445/GO, Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento 2009/0236087-9, 

Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em17/05/2012). 

No tocante às questões da admissão do delito 

de corrupção de menores e da aplicação da causa de 

aumento descrita no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, 

entendo que foram elas exaustivamente examinadas tanto 

pela r. sentença e como pelo v. acórdão. 
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Relembro que havendo imputação por aquele 

delito, não se torna possível efetuar a desclassificação para 

a figura descrita na causa de aumento da lei específica. 

Por isso, rejeito este pleito. 

Por derradeiro, deve constar que, caso os 

argumentos da decisão sejam falhos ou mesmo lhes falte 

graça, esta constatação se deve unicamente às evidentes 

restrições do Magistrado, porém, houve decisão e somente 

cabe à parte voltar-se pelas vias apropriadas para 

pretender sua alteração. 

Isto posto, acolho em parte os Embargos de 

Declaração, apenas para prestar esclarecimentos, 

permanecendo, no entanto, inalterada a solução do v. 

acórdão da Apelação Criminal. 

 

ALMEIDA SAMPAIO 

Relator 

 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Bandeirante 

negou vigência ao disposto nos artigos 40, inc. VI, da Lei 

nº 11.343/06, 383, do Código de Processo Penal e 59, 

caput, do Código Penal, além de dissentir de julgados 

anteriores do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

viabilizando a interposição do presente recurso especial, 



18 
 

Apelação Criminal nº 0026529-81.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 

com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal, com a seguinte tese:  

 

1) CORRUPÇÃO DE MENORES – 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO 

NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 PARA 

A CAUSA DE AUMENTO DE PENA 

ESTABELECIDA NO INC. VI DO ART. 40 DA 

LEI Nº 11.343/06 EM GRAU DE RECURSO 

PELO TRIBUNAL – EMENDATIO LIBELLI - 

POSSIBILIDADE. 

2) PENA – MAUS ANTECEDENTES - O 

TRÂNSITO EM JULGADO DE 

CONDENAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO 

CRIME PERPETRADO NA 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 (TESE 358). 

 

2 – Negativa de vigência à Lei Federal. 

 

Segundo o saudoso Ministro ALIOMAR 

BALEEIRO, “denega-se vigência de lei não só quando se diz 
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que esta não está em vigor, mas também quando se decide 

em sentido diametralmente oposto ao que nela está 

expresso e claro” (RTJ 48/788). 

 

Também o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça decidiu que “(...) equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único 

aplicável à hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro 

inadequado” (REsp nº 63.816-SP, DJ de 19/06/1995, RTJ 

51/126). 

 

2.1. Negativa de vigência aos artigos 40, inc. VI, da Lei 

nº 11.343/06 e 383 e 617, ambos do Código de 

Processo Penal. 

 

Estabelece o inc. VI do art. 40 da Lei nº 

11.343/06: 

 

Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 

desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: 

(...) 

VI - sua prática envolver ou visar a atingir 

criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer 

motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de 

entendimento e determinação. 
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Embora acusados da prática do crime previsto 

no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, constou da 

denúncia oferecida contra os recorridos, C. O. J., J. P. L. e 

G. L. B. que eles se “associaram ao adolescente Ismael 

Sanches da Silva, de 15 anos de idade, para o fim de 

praticarem o tráfico de drogas”; que os recorridos 

juntamente com o referido adolescente “adquiriram, 

traziam consigo, guardavam, tinham em depósito e 

preparavam para o consumo, 50 invólucros plásticos 

de cocaína num total de 40 gramas, bem como outro 

invólucro de plástico contendo mais 42,3 gramas de 

cocaína, droga essa sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar”; que os 

recorridos “corromperam e facilitaram a corrupção do 

menor Ismael Sanches da Silva, de 15 anos de idade, 

com ele praticando a associação para o tráfico e o 

tráfico de drogas”; que na data dos fatos os policiais 

militares encontraram “os indiciados e o adolescente, 

todos juntos, sentados em volta de uma mesa e com a 

droga sobre a mesa, sendo que um deles, Cleber, tentou 

fugir sendo detido juntamente com os outros”; e que 

“os indiciados e o adolescente confessaram aos 

policiais que estavam ali reunidos para preparar a 

droga para a venda e depois a vendiam. Formalmente, 

no flagrante, alegam serem usuários e que estavam 
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repartindo a droga, o que não é verdade frente ao 

observado pelos policiais”. 

 

Como se vê, a denúncia descreve a prática do 

crime de TRÁFICO DE DROGAS com o envolvimento de 

adolescente, o que faz incidir a causa de aumento prevista 

no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06. 

 

E não obstante na denúncia tenha sido 

classificada a referida causa de aumento como sendo o 

crime previsto no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 – 

que é mais gravoso -, possível à desclassificação em sede 

de recurso, porque se trata de Emendatio Libelli. 

 

Neste sentido, estabelecem os artigos 383 e 

617, ambos do Código de Processo Penal: 

 

Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do 

fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe 

definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, 

tenha de aplicar pena mais grave. 

Art. 617.  O tribunal, câmara ou turma 

atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 

e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser 

agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da 

sentença. 
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O Colendo Superior Tribunal de Justiça 

entende ser possível a aplicação da Emendatio Libelli em 

grau de recurso, ainda que exclusivo da defesa. 

 

Neste sentido: 

 

(...) AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A 

DENÚNCIA E O ACÓRDÃO. QUALIFICADORA 

INICIALMENTE CAPITULADA COMO FÚTIL. 

REENQUADRAMENTO JURÍDICO PARA MOTIVAÇÃO 

TORPE. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA EXORDIAL. 

EMENDATIO LIBELLI.  POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO 

JURÍDICA DIVERSA PELO TRIBUNAL EM SEGUNDO GRAU 

DE JURISDIÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.  1.  O 

princípio da correlação entre a denúncia e a sentença 

condenatória representa no sistema processual penal uma 

das mais importantes  garantias  ao acusado, porquanto 

descreve  balizas  para a prolação do édito repressivo ao 

dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato 

imputado ao réu e a sua  responsabilidade penal. 2. 

Havendo adequada descrição dos fatos na exordial 

acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao 

referido postulado quando o Tribunal Regional, autorizado 

pela norma contida no artigo 617 do Código de Processo 
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Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta 

pelo órgão acusatório. 3. É perfeitamente possível que o 

Tribunal, em segundo grau de jurisdição, aplique a 

emendatio libelli, só não se admitindo que realize a mutatio 

libelli, nos termos do enunciado 453 do Supremo Tribunal 

Federal. 4. Habeas corpus não conhecido (STJ, HC 

367454/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017). 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.  

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 

EMENDATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS 

FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CAUSA DE AUMENTO 

DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE 

FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. Em consonância com a orientação 

jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo 

de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de 

ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de 

locomoção do paciente. No caso, o Tribunal, em apelação da 

defesa, entendeu, ao contrário da denúncia e da sentença, 

que a conduta do paciente de portar arma de fogo deveria 

ser classificada como causa de aumento prevista no art. 40, 

IV, da Lei n. 11.343/06, e não como delito autônomo (art. 
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16 da Lei n. 10.826/03). O acórdão, portanto, deu nova 

definição jurídica ao fato descrito na denúncia, ou seja, 

procedeu à emendatio libelli, nos termos do art. 617 c/c o 

art. 383, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes. 

Habeas corpus não conhecido (STJ, HC 367249/RS, 

Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017). 

 

HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - 

ARTS. 383 E 384 DO CPP – NULIDADE - DENÚNCIA - 

MUTATIO LIBELLI - EMENDATI LIBELLI - INEXISTÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

- Se a imputação fática contida na denúncia, 

explícita ou implicitamente, permite definição jurídica 

diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a 

possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP). Não há, 

pois, nulidade decorrente da inobservância do mecanismo 

da mutatio libelli (art. 384 do CPP) se a exordial acusatória 

apresenta narrativa abrangente que admite outra 

adequação típica. 

- Precedentes do STJ e STF. 

- Ordem denegada (STJ, HC 31525/ES, 

Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 02/08/2004 p. 444 RT vol. 

830 p. 500). 
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Além de se tratar de emendatio libelli e, diante 

da falta de fundamentação no v. acórdão de fls. 476/481, 

foram opostos os Embargos de Declaração de fls. 484/490, 

onde se a referida desclassificação – do crime previsto no 

art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 para a causa de 

aumento esculpida no inc. VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06 

– era possível porque o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça entende que “não há se falar em reformatio in 

pejus quando o Tribunal local, em sede de apelação, em 

recurso exclusivo da defesa, inova na fundamentação 

sem, contudo, agravar a situação do acusado. 

Precedentes. Caso em que a sanção redimensionada 

pelo Corte revisora ficou inclusive em patamar inferior 

ao estabelecido na sentença” (HC 349850-DF, Rel. Min. 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 

julgado em 14/02/2017, DJe de 17/02/2017). 

 

Ocorre que o E. Tribunal de Justiça Paulista 

não acatou os mencionados Embargos de Declaração 

afirmando o seguinte: 

 

No tocante às questões da admissão do 

delito de corrupção de menores e da aplicação da 

causa de aumento descrita no artigo 40, VI, da Lei 

11.343/06, entendo que foram elas exaustivamente 
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examinadas tanto pela r. sentença e como pelo v. 

acórdão. 

Relembro que havendo imputação por 

aquele delito, não se torna possível efetuar a 

desclassificação para a figura descrita na causa de 

aumento da lei específica. Por isso, rejeito este pleito. 

 

Com a referida respeitável decisão, o Tribunal 

de Justiça local negou a possibilidade de aplicação da 

emendatio libelli em segundo grau, não se mostrando 

razoável a singela absolvição dos recorridos com relação ao 

crime estampado no art. 244-B do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

 

Aliás, os vv. acórdãos impugnados 

reconhecem e admitem ter havido a participação do 

adolescente de 15 anos de idade, Ismael Sanches, na 

empreitada criminosa dos recorridos. 

 

Evidente, assim a negativa de vigência aos 

artigos 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06 e 383 e 617, ambos 

do Código de Processo Penal. 

  

2.2. Negativa de vigência ao art. 59, caput, do Código 

Penal e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 
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Preceitua o artigo 59, caput, do Código Penal: 

 

Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, 

aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 

do agente, aos motivos, às circunstâncias e 

consequências do crime, bem como ao comportamento 

da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...) 

(grifo nosso). 

 

Na espécie, a Colenda Turma Julgadora houve 

por bem não considerar a existência de antecedentes 

criminais do recorrido, J. P. L., porquanto entendeu que a 

certidão de fls. 333 – dando conta de condenação definitiva 

pela prática do crime de ROUBO MAJORADO perpetrado em 

16/03/2013 (Processo-Crime nº 0024598-

14.2013.8.26.0050) – “mesmo sendo ela referente a delito 

cometido em data anterior ao crime dos presentes autos, a 

solução definitiva somente ocorreu posteriormente, já que 

somente houve o trânsito em julgado em 03/06/2015. 

Desta maneira, incide a presunção de inocência”. 

 

A r. decisão colegiada, data vênia, não obrou 

com o costumeiro acerto.  
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Com efeito, a lei não conceituou o termo 

"antecedentes", circunstância judicial prevista no artigo 

59, caput, do Código Penal. 

 

À míngua de disposição legal, coube à 

jurisprudência e à doutrina a edificação de parâmetros em 

busca de uma conceituação analítica. 

 

Nessa busca, algumas orientações são 

atualmente indisputáveis: 

 

1) “O conceito de antecedentes criminais é 

extraído de forma subsidiária, ou seja, o que não constituir 

reincidência (CP, arts. 63 e 64) constituirá maus 

antecedentes” (STJ, EDcl no AREsp 686262, Min. Félix 

Fischer, j. em 30/03/2016); 

2) “É vedada a utilização de inquéritos policiais 

e ações penais em curso para agravar a pena-base” (STJ, 

Súmula 444); 

3) “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 e 

permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal”  

(STF, RE 608718 AgR, Relator Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 
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23/03/2011, DJe-068 DIVULG 08-04-2011 PUBLIC 11-

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

3) “O decurso do prazo depurador de 5 (cinco) 

anos do cumprimento da pena ou extinção da punibilidade 

afasta a reincidência, mas permite a utilização das 

condenações penais definitivas anteriores como maus 

antecedentes no processo de dosimetria da pena” (STJ, HC 

251.708/SP, T5-Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe de 08/05/2013); 

4) “(...) vê-se que antecedentes e reincidência 

são coisas distintas. O art. 59, do Código Penal, acolhe o 

conceito de antecedentes para a fixação da pena básica, 

enquanto que o art. 61, do mesmo diploma legal, aponta a 

reincidência como agravante genérica. Caso tais conceitos 

se confundissem bastaria que a reincidência fosse também 

lançada na vala comum do aludido art. 59, do Código Penal, 

como circunstância judicial” (STJ, HC 324.045/SP, Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 18/05/2015); 

5) “(...) o conceito de antecedentes criminais é 

indissociável do princípio da presunção de inocência, cuja 

natureza constitucional é flagrante” (STJ, Ag no REsp 

412.926/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 

26/03/2014); 

6) “(...) convém que se estabeleça de forma 

precisa, o conceito de antecedentes criminais. Antecedentes 

são todos os fatos ou episódios da vida pregressa do 
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acusado, tanto bons, quanto mais, próximos ou remotos, 

que possam interessar, de qualquer forma, à avaliação 

subjetiva do crime. De acordo com o próprio sentido 

etimológico do termo, aquilo que antecede refere-se, 

necessariamente, ao que ocorreu antes do fato em exame 

no processo. Sob esse prisma, maus antecedentes são os 

delitos que o condenado praticou antes do que gerou sua 

condenação ou aqueles pelos quais foi condenado antes do 

fato em apuração, pouco importando que configurem ou não 

a reincidência, assim não sendo considerados, 

evidentemente, os praticados posteriormente” (STJ, HC 

239490, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora 

convocada do TJ/SE), j. em 09/05/2013). 

 

No caso vertente, conforme se verifica da 

certidão de fls. 333, o recorrido J. P. L. foi condenado 

definitivamente pela prática de ROUBO MAJORADO 

perpetrado em 16/03/2013, data anterior aos fatos 

tratados nestes autos, mas que transitou em julgado para 

a defesa em 03/06/2015, data posterior aos fatos 

tratados nestes autos, corretamente considerado como 

antecedente pela sentença de primeiro grau, prolatada em 

01/02/2016 (fls. 335/348). 

 

Evidente que o antecedente criminal se 

caracteriza quando o fato é anterior ao novo crime, embora 



31 
 

Apelação Criminal nº 0026529-81.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 

o trânsito em julgado da condenação ocorra no curso do 

novo processo, para efeito de majoração da pena-base, 

com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal. 

 

O conceito de antecedente criminal se refere 

ao fato (que deve ser anterior ao novo fato no qual a 

circunstância será considerada para fixação da pena). Não 

se trata, portanto, de permitir que um fato futuro produza 

efeitos retroativos. 

 

Não há dúvida de que a condição para que o 

fato criminoso antecedente seja considerado como 

circunstância judicial do art. 59 do Código Penal é que, no 

momento em que apreciado (sentença ou acórdão) já tenha 

havido uma condenação definitiva quanto àquele fato, 

como ocorreu no presente feito. E nesse ponto, fica claro o 

não ferimento à Súmula 444, STJ, que veda a utilização de 

inquéritos policiais e ações penais em curso, sendo que a 

certidão apontada refere-se a condenação com trânsito em 

julgado. 

 

Em outras palavras: a condição de 

“condenação com trânsito em julgado” é para que a 

circunstância seja apreciada pelo órgão julgador, na fase 

do art. 59 do Código Penal. Não para que o acusado 

pratique o novo crime. 
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O entendimento contrário, desenvolvido pela 

Colenda Câmara Criminal, não poderia mesmo prosperar, 

sob pena de esvaziar o conteúdo da norma do art. 59 do 

Código Penal, com a negativa de sua vigência, além de 

contrariar a mens legis do referido dispositivo. 

 

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). 

 

É pacífico no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que a condenação definitiva por 

crime pretérito, mas com trânsito em julgado posterior à 

prática delitiva em análise pode ser utilizada como 

circunstância judicial negativa. 

 

Neste sentido: 

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. MAUS 
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ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR 

CRIME PRETÉRITO, PORÉM COM TRÂNSITO EM JULGADO 

POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO. 

UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA 

INFORMATIZADO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. 1. A teor 

da jurisprudência desta Corte Superior, não é possível 

considerar a condenação transitada em julgado, 

correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, 

para valorar negativamente antecedentes, conduta social 

ou personalidade do agente.  2. Entretanto, é viável que a 

condenação por fato anterior à infração penal em 

processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado 

superveniente a ela (caso dos autos), seja utilizada 

como circunstância judicial negativa. 3. “A 

jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a 

juntada de certidão cartorária como prova de maus 

antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, 

informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como 

evidência nesse sentido” (AgRg no AREsp 549.303/ES,  Rel.  

Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA, 

julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015). 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no AREsp 

812430/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017). 

(negritamos) 
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PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. MAUS 

ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR 

CRIME ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO 

POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 

3/10 (TRÊS DÉCIMOS). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. I - 

A condenação por crime anterior, com trânsito em 

julgado posterior à prática delitiva em apuração, 

justifica a valoração negativa da circunstância 

judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação 

da pena-base. II - O aumento da pena pela reincidência, no 

patamar de 3/10 (três décimos), em razão de duas 

reincidências, mostra-se devidamente fundamentado. 

Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no 

AREsp 723424/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 

14/03/2016). (negritamos) 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. 

SUPOSTA ILEGALIDADE NO USO DE CONDENAÇÃO POR 

CRIME ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO 

POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO, 

PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR 

ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 
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PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO 

DO ART. 44 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO 

DA PENA SUBSTITUTIVA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE 

CONCLUIU QUE O BENEFÍCIO NÃO SERIA 

RECOMENDÁVEL NO CASO. REEXAME. 

INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 

33, § 2º, C, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO REGIME 

INICIAL SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ELEMENTO QUE 

AUTORIZA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DO 

QUE AQUELE PREVISTO PARA A PENA APLICADA. 

PRECEDENTES DO STJ. Agravo regimental improvido (STJ, 

AgRg no AREsp 1073010/DF, Relator Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 

18/05/2017, DJe 08/06/2017). (negritamos) 

 

Por tais motivos, os vv. acórdãos impugnados 

negaram vigência ao art. 59, caput, do Código Penal e deve 

ser cassado em parte, para restabelecer a sentença de 

primeiro grau. 

 

E negou vigência também ao § 4º do art. 33 

da Lei nº 11.343/06, que estabelece: 

 

Art. 33 (...) 
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§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 

1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um 

sexto a dois terços, vedada a conversão em penas 

restritivas de direitos, desde que o agente seja 

primário, de bons antecedentes, não se dedique às 

atividades criminosas nem integre organização 

criminosa. (grifamos) 

 

Assim, possuindo o recorrido J. P. L. 

condenação definitiva pela prática do crime de ROUBO 

MAJORADO, que lhe assegura o status de POSSUIDOR DE 

MAUS ANTECEDENTES, jamais poderia ter sido 

beneficiado com a referida minorante, reservada apenas 

para o agente que seja primário, de bons antecedentes. 

 

Logo, ao conceder tal minorante ao recorrido 

J. P. L., os vv. acórdãos impugnados negaram vigência 

também ao § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 

  

3 - Dissídio Jurisprudencial. 

 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA tem entendido que 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, 
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autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo 

legal. 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. 
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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). (negritamos) 

 

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. 
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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). (negritamos) 

   

No mesmo sentido é o entendimento adotado 

pelo Colendo Supremo Tribunal Federal: 

 

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 
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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 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). (negritamos) 

 

3.1. Acórdão Paradigma. 

 

A COLENDA QUINTA TURMA DO E. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no julgamento do 

AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 35.077-SP, Rel. 

Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 

21/03/2013, DJe 02/04/2013, publicado na Revista 

Eletrônica de Jurisprudência, ora oferecido como 

paradigma (cópia anexada), assim decidiu sobre o tema: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES 

PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. MAUS 
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ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO COM 

CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A 

PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. O agravante não apresentou argumentos 

novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram 

a decisão agravada, razão que enseja a negativa de 

provimento ao agravo regimental. 

2. Condenações por fatos anteriores ao 

apurado na ação penal sob debate, ainda que com 

trânsito em julgado posterior, justificam o aumento 

da pena-base pela valoração de maus antecedentes.  

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

Eis na íntegra o relatório e o voto do Ministro 

Relator: 

 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 35.077 - 
SP (2011⁄0186898-7) 
RELATOR:  MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 
AGRAVANTE: LAURO MARTINS  
ADVOGADO:  PAULO HENRIQUES DE MENEZES 
BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO 
AGRAVADO:  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
 

                                     EMENTA 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. 
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA 
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REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 
MAUS ANTECEDENTES. 
CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO 
COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO 
EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO 
DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravante não apresentou 
argumentos novos capazes de infirmar 
os fundamentos que alicerçaram a 
decisão agravada, razão que enseja a 
negativa de provimento ao agravo 
regimental. 
2. Condenações por fatos anteriores ao 
apurado na ação penal sob debate, 
ainda que com trânsito em julgado 
posterior, justificam o aumento da 
pena-base pela valoração de maus 
antecedentes.  
3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. 

 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental. 

 
Os Srs. Ministros Campos Marques (Desembargador 

convocado do TJ⁄PR), Marilza Maynard (Desembargadora 
convocada do TJ⁄SE), Laurita Vaz e Jorge Mussi votaram 
com o Sr. Ministro Relator. 
 

Brasília (DF), 21 de março de 2013 
(data do julgamento) 
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MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 
Relator 

 
 
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 35.077 - 
SP (2011⁄0186898-7) 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:  
 

Trata-se de agravo regimental interposto por Lauro 
Martins, com fulcro nos arts. 258 e 259 do RISTJ, no 
intuito de ver reformada decisão monocrática de minha 
lavra (fls. 521⁄528), por meio da qual se negou 
provimento ao agravo em recurso especial. 

 
Naquela ocasião, concluiu-se pela impossibilidade 

de acolhida das pretensões do agravante, tendo em vista 
a incidência dos enunciados ns. 7 e 83 da Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça, bem como a ausência de 
prequestionamento quanto à possibilidade de 
desclassificação da conduta.  

 
No presente recurso (fls. 538⁄543), o agravante se 

insurge apenas contra a dosimetria da pena. Aduz, em 
síntese, que foram utilizadas condenações não 
transitadas em julgado, à época dos fatos, para 
desabonar os antecedentes e a personalidade do agente, 
estando, assim, violado o princípio da presunção de não-
culpabilidade. Ao final, pugna pela reconsideração ou 
pelo provimento da irresignação no órgão colegiado. 

 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 
(RELATOR):  
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Não obstante os esmerados argumentos expendidos 
pelo agravante, estes não têm o condão de infirmar os 
fundamentos insertos na decisão agravada, in verbis: 
 

Trata-se de agravo interposto por Lauro Martins, 
contra decisão do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região que não admitiu o processamento do 
recurso especial. 
Compulsando os autos, verifica-se que o 
agravante foi condenado como incurso no artigo 
171, caput, c⁄c o art. 289, § 1º, ambos do Código 
Penal, em concurso material, à pena de 7 (sete) 
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 
150 (cento e cinquenta) dias-multa (fls. 295⁄306). 
Interposta apelação, o Tribunal de origem, à 
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao 
apelo defensivo para reduzir a pena para 4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em 
regime semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, 
sendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 
o pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime 
de moeda falsa e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de 
reclusão e 11 (onze) dias-multa para o crime de 
estelionato (fls. 414⁄420), nos moldes da seguinte 
ementa: 

PENAL E PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA 
E ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 
COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. 
DOSIMETRIA DA PENA. 
1. Apelação criminal interposta pela defesa 
contra sentença que condenou o réu como 
incurso nas penas do artigo 289, § 1º, c.c. o 
artigo 171, "caput", ambos do Código Penal, 
em concurso material de delitos. 
2. A materialidade do crime de estelionato 
restou provada pelo Auto de Exibição e 
Apreensão, pelo original do cheque emitido, 
bem como pela prova testemunhal indiciária 
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e pelo boletim de ocorrência, os quais indicam 
que o título de crédito era produto de furto, 
enquanto que a materialidade delito de 
moeda falsa ficou demonstrada pelo Auto de 
Exibição e Apreensão e pelo laudo pericial, 
que atestam a apreensão de uma cédula de 
cem dólares americanos, concluindo-se pela 
inautenticidade do papel-moeda, com 
capacidade de enganar o homem médio. 
3. Autoria dos delitos que ficou demonstrada 
pelos depoimentos das testemunhas de 
acusação e pelos demais elementos de 
cognição coligidos durante a instrução 
criminal. 
4. O elemento subjetivo do tipo penal de 
estelionato, qual seja, o dolo específico, 
restou demonstrado pelo conjunto probatório. 
5. Comprovados o dolo e ciência da falsidade 
da moeda. A prova carreada aos autos atesta 
que o réu introduziu em circulação moeda 
falsa com o intento de receber nota 
verdadeira em troca, o que ocorrera. 
6. Consoante recente Súmula n. 444 do STJ, 
"é vedada a utilização de inquéritos policiais 
e ações penais em curso para agravar a 
pena-base". Dessa forma, processos em 
andamento não podem ser considerados 
como maus antecedentes, conduta social 
reprovável e personalidade perniciosa do 
agente.  
7. No que tange à conduta social, não se pode 
tomar como desfavorável o fato de o réu não 
ter produzido prova de que sua conduta é 
regular por ter sido revel. Portanto, pende em 
desfavor do acusado tão somente os maus 
antecedentes por conta das condenações 
com trânsito em julgado. 
8. Estabelecido o regime semi-aberto como 
inicial para o cumprimento da pena privativa 
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de liberdade, com fundamento no artigo 33, 
§ 2º, alínea "b" e § 3º, do Código Penal, ante 
o conjunto de circunstâncias judiciais 
desfavoráveis já indicadas quando da 
fixação da pena-base (Súmula 719⁄STF). 
9. Considerando o conjunto de circunstâncias 
judiciais desfavoráveis e quantum da pena, 
com fundamento no artigo 44, incisos I e III 
do Código Penal, incabível a substituição da 
pena privativa de liberdade por penas 
restritivas de direitos. 
10. Apelação parcialmente provida.  

 
Inconformado, o réu interpôs recurso especial, 
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", 
da Constituição Federal, no qual alega violação 
dos artigos 1º, 17, 33, § 2º, "c", 44, 59, 107, IV, 
109, V, 171, caput, e 289, §§ 1º e 2º, todos do 
Código Penal. Sustentando, em preliminar, a 
prescrição do crime de estelionato.  
 
No mérito, aponta a inexistência de dolo, 
buscando sua absolvição, bem como a 
desclassificação para o crime do parágrafo 2º, do 
artigo 289 do Código Penal. Afirma ser aplicável 
ao caso o princípio da insignificância. Pleiteia o 
redimensionamento da pena ao mínimo legal e a 
substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direito. 
 
Contrarrazões apresentadas às fls. 459⁄467. 
 
O Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região reconheceu a prescrição da pretensão 
punitiva em relação ao crime de estelionato, e 
inadmitiu o processamento do recurso especial, 
nos seguintes termos:  
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Em relação ao delito de moeda falsa, a 
análise da questão acerca da demonstração 
do dolo do recorrente implica o reexame da 
matéria fático- probatória constante dos 
autos, o que é defeso na instância especial, a 
teor do disposto na Súmula n° 07 do Superior 
Tribunal de Justiça.  
(...) 
No que toca à alegação de ocorrência de 
crime impossível, não se verifica o requisito 
relativo ao prequestionamento, pois a 
matéria não foi apreciada pelo acórdão que 
julgou a apelação. A exigência se faz 
necessária para o esgotamento das vias 
ordinárias, com a finalidade de evitar-se a 
supressão de instâncias. Aplicável a Súmula 
n° 211 do colendo Superior Tribunal de 
Justiça, segundo a qual é "inadmissível 
recurso especial quanto à questão que, a 
despeito da oposição de embargos 
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 
a quo". 
A aplicação do princípio da insignificância é 
inviável para o delito de moeda falsa, pois o 
Superior Tribunal de Justiça assentou 
entendimento de que a menor quantidade de 
notas ou o pequeno valor de seu somatório 
não é apto a quantificar o prejuízo advindo do 
ilícito perpetrado a ponto de caracterizar a 
mínima ofensividade da conduta para fins de 
exclusão de sua tipicidade. 
(....) 
Em relação à pretensão de desclassificação 
da conduta de guardar moeda falsa para a 
forma privilegiada do delito, o recurso 
também é inviável, uma vez que a análise de 
tais questões implica o exame aprofundado 
de provas, procedimento que não é possível 
em recurso especial (...). 
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No que tange à individualização e dosimetria 
das penas, em regra, não se admite a 
reavaliação das circunstâncias judiciais em 
sede de recurso especial por implicar o 
reexame da prova dos autos. No caso, o 
tribunal redimensionou as penas fixadas na 
primeira fase da dosimetria, ao excluir os 
processos em andamento para fins de 
configuração de maus antecedentes, conduta 
social reprovável e personalidade perniciosa 
do agente. O colendo Superior Tribunal de 
Justiça tem se pronunciado no sentido de que 
apenas nas hipóteses de flagrante erro ou 
ilegalidade ocorridos na dosimetria da pena, 
com violação ao artigo 59 do Código Penal, 
pode-se reexaminar o decisum. (...) 
Não é cabível o reclamo também no que toca 
à insurgência contra a fixação do regime 
inicial. Segundo entendimento pacificado no 
colendo Superior Tribunal de Justiça, "as 
circunstâncias consideradas na fixação do 
quantum da pena, mormente por decorrerem 
do mesmo fato concreto, devem repercutir 
também sobre a escolha do regime prisional 
inicial. A lei permite ao juiz, desde que 
motivadamente, fixar regime mais rigoroso, 
conforme seja recomendável por alguma das 
circunstâncias judiciais previstas no Estatuto 
Punitivo" (HC 27.750⁄RJ, Rel. Min. GILSON 
DIPP, DJ 22⁄9⁄2003, p. 349). In casu, foi fixado 
como regime inicial o semiaberto, 
consideradas as circunstâncias judiciais 
desfavoráveis relativas aos maus 
antecedentes do réu. Cabe lembrar que o 
próprio legislador penal prevê, no artigo 33, § 
3°, do Código Penal que: " a determinação do 
regime inicial de cumprimento da pena far-
se-á com observância dos critérios previstos 
no art. 59 deste Código.' 
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Por fim, o mesmo raciocínio se aplica à 
vedação de substituição da sanção privativa 
de liberdade por restritivas de direitos, uma 
vez que o acórdão não aplicou o benefício não 
somente em razão do quantum da pena 
aplicada, mas à vista das circunstâncias 
judiciais desfavoráveis. Logo, inverter-se a 
conclusão a que chegou esta corte regional, 
de que o réu não preenchia os requisitos para 
a concessão do benefício, implicaria incursão 
no universo fático-probatório, com a 
necessária reapreciação da prova, 
procedimento vedado pelo enunciado da 
Súmula n" 07 do Superior Tribunal de 
Justiça. 

A douta Subprocuradoria-Geral da República 
opinou pelo desprovimento do agravo. 
Brevemente relatado, decido. 
A irresignação não merece acolhimento. 
O Tribunal a quo, ao analisar a alegação de que 
o réu não sabia da falsidade das moedas, assim 
se manifestou (fls. 404): 

A materialidade delitiva ficou demonstrada. 
O Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), e o 
laudo pericial (fls. 45⁄47) confirmam a 
apreensão de uma cédula de cem dólares 
americanos e a inautencidade do papel-
moeda, com capacidade de enganar o homem 
médio, verbis: 
'(...) Inferem estes peritos que a cédula 
examinada poderia iludir pessoas, 
permitindo assim sua circulação como se 
verdadeira fosse, principalmente se utilizada 
separadamente' (fl. 47). 
A autoria delitiva é inconteste. Os 
depoimentos judiciais das testemunhas de 
acusação (fls. 122⁄124) atestam a 
responsabilidade penal do réu, bem como 
demonstram que o denunciado agiu de forma 
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livre e consciente ao introduzir em circulação 
cédula espúria no valor de cem dólares 
americanos para receber nota verdadeira em 
troca, o que ocorreu, não havendo falar na 
ausência de dolo e desconhecimento da 
ilicitude da conduta delitiva: 
'(...) alguns dias depois, em um fim de 
semana, ele retornou com uma nota de 
dólares, dizendo que precisaria do troco (...) 
então, seu marido, confiando na palavra do 
réu, voltou uma parte do troco e deixou o 
restante para segunda-feira (...) seu marido 
tentou trocar a nota e descobriu que era falsa 
(...)' (grifei, depoimento de Lizete Mayumi 
Miyamura, fl. 123). 
Interrogado em sede de inquérito policial, o 
acusado admitiu que a cédula falsa lhe 
pertencia, asseverando desconhecer que era 
falsa: 
'(...) o interrogando tinha em posse um cédula 
de cem dólares, e na ocasião pediu ao mesmo 
que examinasse aquela cédula, após fazer 
um exame técnico, inclusive ainda pediu a 
um cunhado dele que examinou e afirmou 
que era verdadeiro, ocasião que cobrou o 
valor do cheque e devolveu ao interrogando 
mais R$ 40,00 (quarenta reais) (...) Passados 
alguns dias novamente foi procurado por ele 
que alegou que aquela cédula era falsa (...) O 
interrogando se surpreendeu porque naquele 
dia eles examinaram a cédula e afirmaram 
que era verdadeira (...)' (fl. 12). 
A versão apresentada em interrogatório é 
destoante dos depoimentos testemunhais e 
não se apresenta crível. Neste aspecto 
cumpre consignar o depoimento de Ricardo 
Augusto Bonilha:  
'(...) cerca de duas semanas após, o réu 
esteve novamente no estabelecimento, numa 
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sexta à noite ou sábado, com uma nota de 
cem dólares americanos, dizendo que queria 
acertar o cheque, mas precisava de uma 
certa quantia em dinheiro para o fim de 
semana e que na segunda feira pagaria o 
restante (...) na segunda feira tentou trocar a 
nota em casa de câmbio, na rua Dr. Gurgel e 
obteve a informação de que era falsa (...)' (fl. 
122). 
Destarte, as declarações do apelante não 
elucidaram a origem da cédula para que se 
pudesse provar sua boa-fé ao recebê-la, uma 
vez que não soube indicar a pessoa que lhe 
deu a nota e em quais condições a recebera. 
De toda forma, as circunstâncias todas 
tornam inverossímil a alegada ignorância da 
falsidade. 
Os depoimentos das testemunhas de 
acusação, por sua vez, se destacaram pela 
verossimilhança e confirmaram o dolo na 
conduta do apelante e a plena ciência do 
falsum.  

Como se sabe, para a configuração do crime de 
moeda falsa, previsto no artigo 289, caput e § 1º, 
do Código Penal, é necessário que se evidencie a 
chamada imitatio veri, ou seja, é preciso que a 
falsidade seja apta a iludir terceiros, dada a 
semelhança da cédula falsa com a verdadeira. 
Ao contrário, não se configura o referido delito 
quando a falsificação for grosseira, isto é, quando 
o falsum for perceptível, de plano, por qualquer 
pessoa, podendo, todavia, a depender do caso, 
ser caracterizado o crime de estelionato. 
No caso dos autos, o Auto de Exibição e 
Apreensão, e o laudo pericial confirmam a 
apreensão de uma cédula de cem dólares 
americanos e a inautencidade do papel-moeda, 
com capacidade de enganar o homem médio. 
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Assim, a corroborar a potencialidade lesiva da 
cédula falsa atestada pela perícia, verifica-se que 
o agravado conseguiu enganar o comerciante 
Ricardo Augusto Bonilha, a quem fora repassada 
uma das cédulas. 
Com efeito, afastar as conclusões do acórdão de 
que a cédula teria o condão de iludir pessoas e 
circular como se verdadeira fosse e de que o 
agravante agiu com dolo, demandaria o reexame 
do conjunto fático-probatório dos autos, 
providência sabidamente incompatível com a via 
estreita do recurso especial, atraindo a incidência 
da Súmula nº 7⁄STJ. 
Ademais, conforme bem fundamentado na 
decisão agravada, o acórdão recorrido está em 
perfeita consonância com a jurisprudência 
pacífica desta Corte no sentido de que não cabe a 
aplicação do princípio da insignificância ao crime 
de moeda falsa, já que o bem jurídico tutelado é 
a fé pública, insuscetível de valoração econômica. 
Nesse sentido, confiram-se: 

A - HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA 
FALSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
DESCARACTERIZADA A MÍNIMA 
OFENSIVIDADE DA CONDUTA. 
1. Ainda que as cédulas falsificadas sejam 
de pequeno valor, não é possível aplicar o 
princípio da insignificância ao crime de 
moeda 
falsa, pois se trata de delito contra a fé 
pública, que envolve a credibilidade do 
Sistema Financeiro Nacional, o que 
descaracteriza a mínima ofensividade da 
conduta do agente de exclusão de sua 
tipicidade. Precedentes do STF e do STJ. 
2. Habeas corpus denegado. (HC nº 
177.655⁄MG, Relatora a Ministra LAURITA 
VAZ, DJe de 23⁄3⁄2012.) 
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B - HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 
ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL. 
1. Segundo iterativa jurisprudência desta 
Corte, o princípio da insignificância não se 
aplica ao delito de moeda falsa, uma vez que 
o bem jurídico tutelado pelo art. 289 do 
Código Penal é a fé pública, insuscetível de 
ser mensurada pelo valor e quantidade de 
cédulas falsas apreendidas. 
(...) 
6. Ordem parcialmente concedida. (HC nº 
224.364⁄SP, Relator o Ministro OG 
FERNANDES, DJe de 29⁄2⁄2012.) 
 

Incide, na hipótese, a Súmula nº 83⁄STJ, a qual 
dispõe que "Não se conhece do recurso especial 
pela divergência, quando a orientação do tribunal 
se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida", também aplicável ao recurso especial 
interposto pela alínea "a" do permissivo 
constitucional. 
Outrossim, ao que consta dos autos, verifica-se 
que as matérias aqui questionadas - crime 
impossível em relação ao delito de moeda falsa e 
desclassificação da conduta perpetrada pelo réu 
para o art. 289, § 2º, do Código Penal - não foram 
analisadas pelo Tribunal de origem no acórdão 
de apelação, tampouco foram opostos embargos 
de declaração, faltando, por conseguinte, o 
indispensável requisito do prequestionamento, o 
que impede o conhecimento do recurso, nos 
termos da Súmula nº 282⁄STF. 
No tocante à dosimetria da pena, não há qualquer 
reparo a ser efetuado. Verifica-se que a pena-
base foi devidamente fixada acima do mínimo 
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legal e fixado o regime semiaberto, pois os 
antecedentes do acusado são amplamente 
desfavoráveis. As certidões de fls. 117, 120, 183 
e 205, 191 e 209 e 227 indicam condenações com 
trânsito em julgado posteriormente ao fato 
narrado na denúncia. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em 
recurso especial. 

 
Registre-se, ademais, que o Tribunal de origem 

considerou em desfavor do agravante apenas as 
condenações com trânsito em julgado, por fatos 
anteriores ao fato que deu origem à ação penal sob 
debate, dentre elas as descritas nas certidões de fls. 253 
e 279. 

 
Confira-se o seguinte excerto do acórdão:  

 
Portanto, pende em desfavor do acusado tão 
somente os maus antecedentes por conta das 
condenações com trânsito em julgado. (fl. 416) 
 

De fato, o entendimento adotado nas razões do 
acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência 
deste Tribunal, sendo, portanto, irreparável.  

 
Ratificando a consonância de pensamento entre as 

Cortes:  
 

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS 
ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. 
CONDENAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO 
TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO 
DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. REGIME 
FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. 
1. Condenações por fatos anteriores ao apurado 
na ação penal de que se cuida, ainda que com 
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trânsito em julgado posterior, não servem para 
caracterizar a agravante da reincidência, 
podendo, contudo, fundamentar a exasperação 
da pena-base como maus antecedentes. 
2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance 
8 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixada em 6 
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão, o regime fechado deve ser mantido para 
o início da expiação, principalmente à vista das 
circunstâncias tidas como desfavoráveis. 
3. Ordem denegada. 
(HC 87.487⁄SP, Rel. o Ministro OG FERNANDES, 
SEXTA TURMA, DJe 13⁄08⁄2012) 

 
Assim, em face da ausência de qualquer subsídio 

capaz de alterar os fundamentos do decisum, subsiste 
incólume o entendimento nele firmado, não merecendo 
prosperar o presente recurso. 

 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo 

regimental.  
 
É como voto. 
 

Como se vê, exsurge o dissídio jurisprudencial 

pela prolação do v. acórdão recorrido. 

 

3.2. Comparação Analítica.  

 

Para o v. acórdão recorrido: 

 

(...) para que não paire dúvida, esclareço, 

com relação ao réu Jefferson, que a certidão de fls. 333 

não pode ser utilizada para admissão dos maus 



56 
 

Apelação Criminal nº 0026529-81.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 

antecedentes ou da reincidência. Observe-se que, 

mesmo sendo ela referente a delito cometido em data 

anterior ao crime dos presentes autos, a solução 

definitiva somente ocorreu posteriormente, já que 

somente houve o trânsito em julgado em 03/06/2015. 

Desta maneira, incide a presunção de inocência. 

Recordo julgamento ocorrido no Colendo 

Supremo Tribunal Federal: 

“I - Inquéritos ou processos em 

andamento, que ainda não tenham transitado em 

julgado, não devem ser levados em consideração como 

maus antecedentes na dosimetria da pena. II - Ordem 

concedida” (HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 24/06/2015 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno). (...) 

 

Já para o aresto paradigma: 

 

(...) 2. Condenações por fatos anteriores ao 

apurado na ação penal sob debate, ainda que com 

trânsito em julgado posterior, justificam o aumento da 

pena-base pela valoração de maus antecedentes. (...)  

Registre-se, ademais, que o Tribunal de 

origem considerou em desfavor do agravante apenas 

as condenações com trânsito em julgado, por fatos 

anteriores ao fato que deu origem à ação penal sob 
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debate, dentre elas as descritas nas certidões de fls. 

253 e 279. 

Confira-se o seguinte excerto do acórdão:  

Portanto, pende em desfavor do acusado 

tão somente os maus antecedentes por conta das 

condenações com trânsito em julgado. (fl. 416) 

De fato, o entendimento adotado nas 

razões do acórdão impugnado encontra amparo na 

jurisprudência deste Tribunal, sendo, portanto, 

irreparável.  

Ratificando a consonância de pensamento 

entre as Cortes:  

HABEAS CORPUS. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS 

ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO 

COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS 

A PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 

REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. 

1. Condenações por fatos anteriores ao 

apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com 

trânsito em julgado posterior, não servem para 

caracterizar a agravante da reincidência, podendo, 

contudo, fundamentar a exasperação da pena-base 

como maus antecedentes. 
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2. Na hipótese, embora a reprimenda não 

alcance 8 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixada em 

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 

o regime fechado deve ser mantido para o início da 

expiação, principalmente à vista das circunstâncias 

tidas como desfavoráveis. 

3. Ordem denegada. 

(HC 87.487⁄SP, Rel. o Ministro OG 

FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 13⁄08⁄2012). 

 

Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma 

situação jurídica, ou seja, se o trânsito em julgado de 

condenação em data posterior ao crime perpetrado na 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. 

Todavia, adotam orientações diversas sobre esse tema. 

 

Para o v. acórdão combatido, não serve para 

comprovar os maus antecedentes porque, “mesmo sendo 

ela referente a delito cometido em data anterior ao 

crime dos presentes autos, a solução definitiva 

somente ocorreu posteriormente, já que somente houve 

o trânsito em julgado em 03/06/2015. Desta maneira, 

incide a presunção de inocência”. 
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Já para o v. acórdão paradigma, 

“condenações por fatos anteriores ao apurado na ação 

penal sob debate, ainda que com trânsito em julgado 

posterior, justificam o aumento da pena-base pela 

valoração de maus antecedentes”. 

 

Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a 

orientação jurisprudencial do COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

  

4 - Do Pedido de Reforma. 

 

 Ante todo o exposto, demonstrado, 

fundamentadamente, a contrariedade à lei federal e a 

divergência jurisprudencial, aguarda o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, seja ADMITIDO 

o processamento do presente RECURSO ESPECIAL por 

essa Egrégia Presidência, bem como seja ele 

oportunamente CONHECIDO e PROVIDO pelo Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de cassar 

parcialmente o v. acórdão impugnado, reconhecer os maus 

antecedentes de J. P. L. na fixação da pena-base, com 

supedâneo na certidão de fls. 333 e aplicar a causa de 

aumento de pena prevista no inc. VI do art. 40 da Lei nº 

11.343/06 para os três recorridos - C. O. J., J. P. L., 

GABRIEL LUCCAS BERNARDES. 
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 São Paulo, 10 de agosto de 2017. 

 

 

Gilberto Nonaka 

144º Procurador de Justiça Criminal de São Paulo 


