
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 183.791 - DF (2010/0160815-4)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
ADVOGADO : MARCOS GERALDO TEIXEIRA SANTANA - DEFENSOR 

PÚBLICO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS 
PACIENTE  : VALDIMIR DE AQUINO FERREIRA NEY 
PACIENTE  : TIAGO MASCIMINIO DE FREITAS 

EMENTA

HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. 
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. 
IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL 
PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do inciso III do artigo 105 da Constituição 
Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para 
julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou 
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, nas 
hipóteses descritas de forma taxativa nas suas alíneas "a", "b" 
e "c".
2. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder 
Constituinte Originário para a impugnação das decisões 
judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas 
corpus , o qual não deve ser admitido para contestar decisão 
contra a qual exista previsão de recurso específico no 
ordenamento jurídico.
3. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator 
acórdão proferido por ocasião do julgamento de apelação 
criminal, contra a qual seria cabível a interposição do recurso 
especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via 
eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.
4. Como o writ foi impetrado antes da alteração do 
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, 
o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se 
analise a possibilidade de eventual concessão de habeas 
corpus  de ofício.
ROUBO SIMPLES. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE 
DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 
VIOLÊNCIA EXCESSIVA. EXASPERAÇÃO ACIMA DO 
MÍNIMO JUSTIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E 
IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO.
1. Nos casos em que a conduta do agente transcender ou 
extrapolar as circunstâncias ou consequências naturais do tipo, 
a violência excessiva poderá, e deverá, servir de fundamento 
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para a elevação da pena-base.
2. Havendo suficiente fundamentação quanto à negatividade 
da culpabilidade do agente e das consequências do delito, pois 
extrapolaram aquelas próprias do tipo penal violado, não há o 
que se falar em ilegalidade do acórdão no ponto em que 
manteve a pena-base, fixada acima do mínimo, em razão da 
desfavorabilidade dessas circunstâncias judiciais.
APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E 
REINCIDÊNCIA. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO. 
CONDENAÇÃO ANTERIOR POR IDÊNTICO DELITO. CRIME 
COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. 
DUAS AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AGRAVADORAS DA PENA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior é 
de que a agravante da reincidência pode ser compensada com 
a atenuante da confissão espontânea, devendo o julgador 
atentar para as singularidades do caso concreto.
2. Constatado que o agente possui condenação anterior por 
idêntico delito ao ora em exame, geradora de reincidência, e 
que há uma segunda agravante reconhecida em seu desfavor - 
crime cometido contra maior de 60 (sessenta) anos - não há 
constrangimento ilegal na negativa de compensação das 
circunstâncias legais agravadoras com a atenuante da 
confissão espontânea.
3. Habeas corpus  não conhecido.

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, não conhecer do pedido.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Campos Marques 
(Desembargador convocado do TJ/PR), Marilza Maynard (Desembargadora 
convocada do TJ/SE) e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 04 de dezembro de 2012. (Data do Julgamento).

MINISTRO JORGE MUSSI  
Relator
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