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 Tese 516 

ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO 

DE AGENTES – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE 

PENA DECORRENTE DO CONCURSO DE AGENTES COM BASE 

NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL – 

RECONHECIMENTO DESTA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

– POSSIBILIDADE.  

O concurso de agentes, quando não considerado como causa de 

aumento de pena, em razão do disposto no parágrafo único o art. 68 

do Código Penal, deve ser reconhecido como circunstância judicial, 

nos moldes do art. 59 do Código Penal. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo nº 1507653-86.2018.8.26.0506  

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos do Apelação nº 1507653-86.2018.8.26.0506, em que 

figuram como apelante WELLINGTON SOARES CARDOSO e 

THAUANA SOARES DA SILVA, vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, art. 

255, § 1
o
, do RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 
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1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 

  WELLINGTON SOARES CARDOSO e THAUANA 

SOARES DA SILVA foram condenados em primeira instância
1
 a uma pena 

total de 24 (vinte e quatro) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão 

em regime inicial fechado, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática dos 

delitos previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I, por duas 

vezes (fatos I e III); no art. 157, § 2º, inciso II, (fato II), e no art. 288, 

parágrafo único todos do Código Penal.  

 Inconformados, WELLINGTON SOARES CARDOSO 

e THAUANA SOARES DA SILVA apelaram ao Tribunal de Justiça de São 

Paulo
2
, alegando, em síntese, que deveriam ser absolvidos por falta de 

provas inclusive do elemento subjetivo próprio do crime de associação 

criminosa. Pleitearam, alternativamente: o afastamento da causa de aumento 

de pena decorrente do emprego de arma de fogo, pois esta não foi 

apreendida e nem periciada; o reconhecimento da continuidade delitiva, 

sendo irrelevante o fato de o crime ter sido praticado contra vítimas distintas; 

                                           
1
 Fls. 326/340 

2
 Fls. 380/400 
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a inconstitucionalidade material do art. 157 § 2º-A inc. I do Código Penal; o 

afastamento do emprego de arma branca para a fixação da pena-base acima 

do patamar mínimo no Fato II; e o abrandamento do regime prisional  

 A Egrégia Procuradoria de Justiça apresentou parecer 

pelo total desprovimento da apelação da defesa
3
. 

 Porém a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, deu parcial 

provimento ao recurso dos réus  para reconhecer a continuidade delitiva 

entre os três roubos por eles praticados e excluiu o acréscimo de pena 

previsto no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, ou seja, a causa 

de aumento decorrente do concurso de agentes.  

 O v. acórdão reduziu a pena na terceira fase do cálculo, 

porque entendeu ser impossível no caso concreto a cumulação de causas de 

aumento de pena na terceira fase do cálculo nos termos do art. 68 do Código 

Penal. 

 O v. acórdão, em seu voto vencedor, assim decidiu: 

 

                                           
3
 Fls. 432/444 
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 Houve embargos de declaração
4
 para que a Colenda 

Câmara, expressamente, se manifestasse sobre a possibilidade ou não de 

aumento da pena-base, tendo em vista que, com o afastamento da causa de 

aumento de pena do concurso de agentes, o fato que a ela deu origem 

poderia ser considerado circunstância agravante judicial desfavorável, à luz 

dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 

 Os embargos foram rejeitados, sem nenhum 

esclarecimento sobre a possibilidade ou não do aumento da pena-base 

(primeira fase do cálculo) como solicitado.  

 O v. acórdão que rejeitou os embargos limitou-se a 

apresentar os conhecidos jargões “Pelo que se infere, é ‘data venia’ evidente 

o intuito do embargante em rever a decisão hostilizada, insurgindo-se 

contra questões analisadas à saciedade nos autos, inclusive no que tange à 

dosimetria da pena.”; “Os embargos de declaração têm por escopo sanar, 

                                           
4
 Fls. 1/12 do apenso digital 
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no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão (Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-

los, transformando-os em Embargos Infringentes” (EDcl RE n. 95.535-6-

ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251). e “Não pode ser conhecido recurso que, 

sob o rótulo de embargos de declaração, pretende substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração 

não de substituição” (STJ, 1ª Turma, REsp. 15.774-0-SP-Embargos de 

Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 25/10/93, não 

conheceram v.u., DJU 22/11/93, P. 24.895, 2º col. em.). 

 Na realidade o v. acórdão embargado equivocadamente 

afirmou (destaques nossos): 

 

No entanto, em análise ao acórdão embargado, verifica-se, 

diferentemente do alegado pelo embargante, a inexistência de 

qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o v. aresto 

manifestou-se expressamente quanto à análise da dosimetria da 

pena precisamente em relação à terceira etapa quando, então, 

aplicou o acréscimo considerando as causas de aumento do 

concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, não havendo 

mesmo o que ser enfrentado acerca da influência da majorante 

do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável 

para o recrudescimento da pena-base. 

mailto:recursoespecial@mpsp.mp.br


 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA           

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

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

Apelação nº 1507653-86.2018.8.26.0506 

 

 

  
    João Antonio dos Santos Rodrigues 

                          Procurador de Justiça   
  

7 

 

 

 Percebemos então que o v. acórdão atacado não 

apresentou uma linha sequer sobre a possibilidade ou não de elevar a pena-

base em razão do concurso de agentes, como circunstância agravante 

judicial, uma vez que tal fato não foi considerado na terceira fase do 

cálculo.   

 Infelizmente não podemos conhecer qual o 

posicionamento da Colenda Câmara, que se recusou a se debruçar sobre um 

tema evidentemente jurídico, novo e interessante, provocado pela recente 

reforma legislativa, limitando-se a afirmar “não havendo mesmo o que ser 

enfrentado acerca da influência da majorante do concurso de agentes como 

circunstância judicial desfavorável para o recrudescimento da pena-base” 

 Com certeza, esta Corte Superior, cumprindo sua 

sagrada missão, analisará e decidirá a questão, ou determinará o retorno dos 

autos ao Tribunal de Origem para que expressamente se manifeste sobre ela.  

  Para ilustração, seguem adiante as imagens do v. 

acórdão (fls. 457/466) e da decisão que rejeitou os embargos de declaração 

(fls. 14/17 do apenso eletrônico): 

 

ACÓRDÃO VOTO VENCIDO 
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR 
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DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
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 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e 

negou vigência ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal e no 

art. 59 do Código Penal, autorizando a manifestação do presente 

inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal, com as seguintes teses: 

 

SE, APESAR DE PROVOCADO, VIA EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, O TRIBUNAL A QUO SE NEGA A EMITIR 

PRONUNCIAMENTO ACERCA DOS PONTOS TIDOS COMO 

OMISSOS, CONTRADITÓRIOS OU OBSCUROS, DEVE O 

RECORRENTE ESPECIAL ALEGAR CONTRARIEDADE AO ART. 

619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEX 008 

 

 

O CONCURSO DE AGENTES, QUE NÃO PODE SER 

CONSIDERADO CAUSA DE AUMENTO DE PENA, EM RAZÃO DO 
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DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO 

PENAL, DEVE SER RECONHECIDO COMO CIRCUNSTÂNCIA 

AGRAVANTE JUDICIAL, NOS MOLDES DO ART. 59 DO CÓDIGO 

PENAL TP 

 

 

2. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL 

 Atento à necessidade de conferir legitimidade 

democrática ao exercício da função jurisdicional, o constituinte inscreveu na 

Carta Política, com tintas fortes, a obrigação de todo órgão jurisdicional (em 

qualquer grau de jurisdição) explicitar as razões de seu convencimento, 

fulminando de nulidade o ato decisório carente de motivação (artigo 93, IX, 

da CF). 

 O dispositivo infraconstitucional maltratado pela Corte 

Estadual (art. 619 do Código de Processo Penal), que deita raiz no princípio 

constitucional da motivação das decisões judiciais, estabelece o dever de o 

Estado-juiz expor as razões de fato e de direito que o convenceram a decidir 

de determinada maneira qualquer questão relevante do processo. 

 Daí porque se conclui que “o vício de fundamentação 

abrange a hipótese em que existe alguma motivação, mas ela é insuficiente” 
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(Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio 

Scarance Fernandes – As nulidades no processo penal, RT, 2011, 12ª ed., 

pág. 202), tal como ocorre quando o órgão julgador omite-se em apreciar 

questão importante apresentada por uma das partes, com aptidão para influir 

no direcionamento da decisão. 

 A exigência de fundamentação adequada como 

pressuposto de validade de qualquer ato judicial com carga decisória, vale 

lembrar, tem finalidade intraprocessual, na medida em que permite às partes 

e às instâncias superiores o exame dos processos intelectuais que levaram à 

decisão, e extraprocessual, pois garante “um respeito efetivo pelo princípio 

da legalidade na sentença e a própria independência e imparcialidade dos 

juízes uma vez que os destinatários da decisão não são apenas os sujeitos 

processuais mas a própria sociedade” (Germano Marques da Silva, Curso 

de processo penal, Lisboa: Editorial Verbo, 2000, 2. ed., v. III, p. 294). 

 Assim é que, acaso não obedecidas, em relação a 

determinado ponto relevante, as normas que impõe ao Estado-juiz o dever de 

motivar a sentença ou acórdão (artigo 381, III, do CPC) e de completar 

decisão eventualmente omissa, contraditória ou obscura (artigo 619 do CPP) 

o ato decisório será absolutamente nulo, pois estará caracterizada a negativa 

de prestação jurisdicional. 
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 No caso em exame, o Tribunal recorrido entregou 

prestação jurisdicional incompleta, pois, apesar da oposição de embargos 

declaratórios pelo Ministério Público com a finalidade de suprir omissões 

existentes no julgamento do agravo, não se pronunciou especificamente 

quanto ao seguinte ponto:  

 

Por que, ao afastar a causa de aumento de pena do concurso de agentes, que 

nitidamente se tornou uma circunstância judicial desfavorável, não procedeu 

elevação da pena-base, com amparo no art. 59 do Código Penal? 

 

 Porém, apesar de ser dada uma oportunidade à Corte 

Paulista para esclarecer a omissão apontada, preferiu rejeitá-la afirmando 

apenas que os embargos tinham apenas caráter infringente, “não havendo 

mesmo o que ser enfrentado acerca da influência da majorante do 

concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável para o 

recrudescimento da pena-base”. 

 Desse modo, o v. acórdão de agravo em execução 

continua incompleto, especificamente, omisso.  

 Por isso, “se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos 
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pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente 

especial alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, pleiteando a anulação 

do acórdão proferido quando do julgamento dos embargos, ao invés de 

insistir na tese da violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

apreciadas e solucionadas”. 

 A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo 

Supremo Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, verbis:  

 

“Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam crítica ao 

ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. Ao apreciá-

los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da 

parte em prol do devido processo legal”. (STF-2ª  Turma, AI 

163.047- /PR, AgRg-Edcl., rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/12/95, 

receberam os embargos, v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223). 

  

 Vale ressaltar, ainda: 

“Não supre o prequestionamento o fato de os temas suscitados 

no especial terem sido objeto dos Embargos de Declaração” 

(STJ-RT 784/214), “sendo necessário que o tribunal inferior 
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emita juízo acerca da questão federal suscitada no recurso 

excepcional. Se, apesar de provocado via embargos de 

declaração, o tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento 

acerca dos pontos tidos como omissos, contraditórios ou 

obscuros, deve o recorrente especial alegar contrariedade ao art. 

535, do CPC 
5
, pleiteando a anulação do acórdão proferido 

quando do julgamento dos embargos, ao invés de insistir na tese 

da violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

apreciadas e solucionadas” (RSTJ 92/121). 

  

 Portanto, o v. acórdão dos embargos de declaração 

contrariou o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devendo, por 

conseguinte, ser anulado, para que outro seja proferido, complementando a 

omissão apontada. 

  

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL (art. 59 do Código Penal) 

 

                                           
5
 Ou contrariedade ao art. 619, do CPP, se se tratar de questão processual penal. 
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O art. art. 59 do Código Penal está assim redigido 

(destaques nossos): 

 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, 

à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 

circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação 

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 

previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa 

de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 (g.n.). 
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 O dispositivo em questão, que tem como fundamento o 

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. 

 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 
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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 pôs 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 

componente na vedação de omissão, por parte do Estado, na salvaguarda de 

direitos fundamentais (vida, integridade física, patrimônio etc). 
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 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: 
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“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 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 
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(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 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 
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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 caráter coletivo, como, por exemplo, o 

meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de 
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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-
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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 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 
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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, 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).   

 

 E no caso que é objeto desta ação penal os réus, ao 

praticarem o roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, 

revelaram periculosidade superior em relação a autores do mesmo crime que 

atuaram sozinhos. 

 Vale dizer, os réus não merecem a mesma pena que 
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outros autores de roubo que praticam o crime com emprego de arma, porém 

sem contar com a atuação de comparsas.   

 Penso que, diante desta circunstância judicial tão 

desfavorável, o Estado Juiz está autorizado a proceder o aumento da pena, na 

primeira fase, no mínimo, em 1/6 (um sexto), pois a reestruturação dos 

fundamentos da sentença é admitida, dentro dos limites objetivos da 

impugnação, mesmo que se cuide de recurso exclusivo ou privativo da 

defesa. 

 É possível a reestruturação do fundamento utilizado 

pela sentença para a fixação da pena ou do regime prisional inicial, pela 

instância recursal ordinária, em sede de recurso exclusivo da defesa, 

desde que não agravada a situação do réu, evitando-se o reformatio in 

pejus e observando o artigo 617 do Código de Processo Penal, que assim 

dispõe: 

 

“Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas 

decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for possível, 

não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o 

réu houver apelado da sentença.” 
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 Ora, não cabe ao tribunal de origem, em apelação 

privativa da defesa, agravar a situação do acusado. 

 Isto não significa que a segunda instância, cujos 

membros também possuem livre convencimento, não possam, por seus 

próprios fundamentos, manter inalterada a situação do acusado. 

 Assim, por exemplo, se a sentença estabeleceu o regime 

inicial fechado, com base na gravidade em abstrato do crime, nada obstaria a 

que o tribunal rechaçasse a pretensão de abrandamento do regime prisional 

deduzida em recurso privativo da defesa, com fulcro na gravidade em 

concreto do crime. 

 Não se verifica a reformatio in pejus na alteração, pela 

instância recursal ordinária, do fundamento da decisão recorrida. 

 No julgamento do AgRg no HC 280.353/RS, relatado 

pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 

30/06/2015, DJe de 03/08/2015, da ementa constou que a jurisprudência da 

Corte Superior de Justiça firmou compreensão de que, ainda que em sede de 

recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos 

apresentados na dosagem da pena, desde que não modificada a quantidade 

de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida 

reformatio in pejus. 

 Nesse sentido já decidiram tanto a Suprema Corte 
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quanto a Corte Superior de Justiça: 

 

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS 

ARTS. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 E 617 DO CPP. 

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. (I) 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) REFORMATIO IN 

PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS NOVOS. 

POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, 

fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de 

provas suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas 

de aumento ou de diminuição da sanção, porquanto é vedado na 

via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ. 2. 

Ressalvado o entendimento desta relatoria, "a jurisprudência 

desta Corte firmou compreensão de que, ainda que em sede de 

recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos 

fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que 

não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal 
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procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 

Precedentes do STJ" (AgRg no HC 280.353/RS, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 

30/06/2015, DJe de 03/08/2015). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp 729735/MG - 6ª Turma 

- Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - j. em 08/09/2015 - 

DJe de 28/09/2015). 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO 

TENTADO. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. 

INOCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA QUE PERMANECEU 

FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 

O princípio da vedação da reformatio in pejus, disposto no art. 617 

do Código de Processo Penal, veda a reforma da decisão em 

prejuízo do réu, em recurso exclusivo da defesa. 2. É assente na 

jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que, 

em razão do efeito devolutivo amplo da Apelação, o Tribunal a 

quo pode apresentar novos fundamentos para justificar o 

aumento na pena, desde que esta não ultrapasse aquela fixada 

anteriormente pelo magistrado singular, mesmo em se 

tratando de recurso exclusivo do réu. 3. Agravo Regimental 

improvido." (STJ - AgRg no HC 240580/MS - 5ª Turma - Rel. 

Ministro Jorge Mussi - j. em 21/10/2014 - DJe de 29/10/2014). 
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 Desse entendimento não discrepa o Supremo Tribunal 

Federal: 

 

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E 

PROCESSUA PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 

INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. 

ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA SENTENÇA 

PENAL CONDENATÓRIA E DE REFORMATIO IN PEJUS.  

PEDIDO DE FIXAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR 

MÁXIMO E DE CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE 

DIREITO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE 

APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ORDEM NEGADA. 1. 

Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir 

direito da Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a 

concessão da presente ordem de habeas corpus. 2. Ainda que em 

recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação 

autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização 
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definidos na sentença penal condenatória para manter ou 

reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e 

pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in pejus e 

inviabilidade do pedido de substituição da pena privativa de 

liberdade pela restritiva de direitos. 4. Ordem denegada." (STF 

- HC 101917/MS - 1ª Turma - Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 

j. em 31/08/2010, DJe-026 de 09/02/2011). 

  

 Portanto, o tribunal de origem, mesmo julgando recurso 

privativo da defesa, ao afastar o concurso de agentes como majorante do 

roubo, pode considerar este fato como circunstância agravante judicial do 

crime (circunstância judicial desfavorável), para o fim de manter inalterada a 

pena – ou até reduzi-la, aplicando o aumento de 1/6 à pena-base - sem que se 

cogite de agravamento da situação do acusado. 

 Tal possibilidade, ou seja, aumento da pena-base como 

circunstância judicial desfavorável já foi reconhecida pelo Superior Tribunal 

de Justiça, em decisão que deixou expresso que não se trata de reformatio 

in pejus, “uma vez que a circunstância foi reconhecida na sentença e 

confirmada no acórdão, além da pena total restar reduzida” 

 Caso não vejamos (destaques nossos):  
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HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 

CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTOS 

NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL - CP. 

MAJORAÇÃO DA PENA QUE EXCEDE O LIMITE DA 

RAZOABILIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO 

CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO COM 

EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CORRÉUS. 

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, 

segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - 

STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, 

razoável a análise do feito para verificar a existência de 

eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da 

ordem de ofício. 

2. "O art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a 

aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É 

razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual 
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afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no 

caso de sobreposição do campo de aplicação ou 

excessividade do resultado" (Trecho do voto condutor do 

acórdão do ARE 896843 AgR, Relator: Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015). 

3. No caso em análise, a majoração da pena em razão da 

utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I) e do 

concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II) resultou na 

aplicação de pena que extrapolou a razoabilidade, qual seja 8 

anos, 10 meses e 20 dias, pena sob a qual ainda incidiu o 

aumento de 1/6, decorrente da continuidade delitiva. 

4. De rigor, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código 

Penal, a incidência apenas da maior causa de aumento, qual 

seja 2/3. A circunstância do concurso de agentes não pode 

ser desprezada, o que leva a sua consideração como 

circunstância judicial desfavorável, devendo a pena base ser 

elevada em 1/6. Não há falar em reformatio in pejus, uma 

vez que a circunstância foi reconhecida na sentença e 

confirmada no acórdão, além da pena total restar 

reduzida. 
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5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de 

ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente com a 

extensão dos efeitos aos demais corréus na mesma situação 

jurídica, nos termos do requerido pelo Ministério Público 

Federal. 

(HC 527.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 

QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019) 

 

 Corretíssimo o entendimento deste Egrégio Tribunal 

Superior. É certo que o concurso de agentes não pode ser considerado uma 

causa de aumento de pena do crime de roubo, nos termos do art. 68, 

parágrafo único, do Código Penal, devendo agora tal fato ser valorado 

como circunstância judicial desabonadora.  

 Vale dizer, agora o julgador deve verificar se o concurso 

de agentes indica maior culpabilidade e maior distorção de personalidade 

do agente, bem como se circunstâncias e consequências do crime lhe são 

desfavoráveis.  

 Como ensinava JULIO FABBRINI MIRABETE: 

 

 “Em primeiro lugar, nas circunstâncias judiciais, a 
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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 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). 

 

 E neste caso foi reconhecido pelas instâncias inferiores, 
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que o roubo foi praticado com emprego de uma arma e em concurso de 

agentes.  

 Percebemos então que: 

 

  I - A culpabilidade
6
, ou seja, o juízo de 

reprovabilidade da conduta dos agentes, situou-se em nível 

acima do normal. Ao se associarem para concretização do 

roubo, eles aumentaram a reprovabilidade penal de suas 

condutas.  

                                           
6
 PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO 

DA REPRIMENDA. WRIT NÃO CONHECIDO.  

(...) 

3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade 

da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de 

verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou 

não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração 

de elementos concretos do delito. No caso concreto, o paciente demonstrou frieza ao perseguir a vítima, 

em alta velocidade, por tempo suficiente para refletir sobre a sua conduta, com plena possibilidade de 

adotar conduta diversa. Ainda, conforme o reconhecido pelas instâncias ordinárias, a vítima, de apenas 19 

anos de idade, tentou fugir, sem oferecer qualquer risco ao paciente. 

Tais circunstâncias, a toda evidência, demostram profundo desprezo e insensibilidade para com a vida 

humana, o que denota a imensa reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada pelo réu, devendo ser 

mantida, desse modo, a valoração negativa do vetor "culpabilidade". 

4. Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, 

considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no 

preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da 

reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no 

decreto condenatório. 

5. Writ não conhecido. 

(HC 448.811/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 

28/06/2018) 
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 II – A personalidade dos agentes
7
 apresenta 

aspectos negativos. Ao premeditar e planejar as condutas 

delituosas, para tanto, além de valerem-se de arma de fogo, 

agiram em comparsaria criminosa, eles demonstraram que 

seu perfil subjetivo está abaixo da moral média. 

 

 Repita-se mais uma vez, ao praticar o crime com arma 

de fogo e em concurso de agentes, os agentes revelaram periculosidade 

acima da média, em relação autores de roubos que atuam sozinhos. 

 Em outras palavras os réus, que poderiam ter praticado o 

roubo sozinhos, ao se valer de comparsaria para a concretização deste crime, 

incorreram em várias circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59  

do Código Penal, porém indevidamente a pena-base deles permaneceu no 

                                           
7
 PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE REGISTROS 

CONTENDO CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA E 

ADOLESCENTE. ALICIAMENTO, ASSÉDIO, INSTIGAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO DE 

CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. 

ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A 

PERSECUÇÃO PENAL. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO NA VIA 

ELEITA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CULPABILIDADE E 

PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO 

AUMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. 

(...) 

5. A valoração da personalidade do agente, para fins do art. 59 do CP, resulta da análise do seu perfil 

subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter 

voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o 

desvio de personalidade.  
(HC 319.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 

30/05/2018) 
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mínimo legal, na primeira fase do cálculo.  

 Assim, o caso passou a se enquadrar perfeitamente na 

lição do saudoso Ministro ALIOMAR BALEEIRO, para quem “... denega-

se vigência de lei não só quando se diz 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). 

   Ou, no mesmo sentido, “... 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 63.816, RTJ 51/126). 

 Vale dizer, ao afastar a causa de aumento de pena, 

porém ignorando as circunstâncias judiciais negativas que agora poderiam 

ser consideradas, o v. acórdão, mesmo provocado por meio de embargos de 

declaração, negou vigência ao art. 59 do Código Penal.  

 

3 - DO PEDIDO 

 

  Ante o exposto, demonstrada fundamentadamente a 

contrariedade à lei federal quanto ao temas destacado, o Ministério Público 

do Estado de São Paulo aguarda seja deferido o processamento do presente 
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RECURSO ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e 

PROVIMENTO, para a cassação do v. acórdão da Corte Paulista, 

anulando-se o v. acórdão por deficiência de fundamentação ou recalculando 

a pena-base, elevando-a ao prudente critério da Egrégia Corte Superior em 

patamar condizente com todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos 

réus, nos moldes do art. 59 do Código Penal.  

 

São Paulo, 14 de julho de 2020. 

 

 

 

João Antonio dos Santos Rodrigues 
- Procurador de Justiça -  

mailto:recursoespecial@mpsp.mp.br

