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Em  trabalho  de  atualização  e  revisão  efetuado  pela  Equipe  deste  CAOP durante  o

segundo semestre  de  2016,  verificou-se  que  o  presente  entendimento  jurisprudencial

manteve-se até os dias atuais como majoritário, conforme decisões mais recentes dos

Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, adiante compiladas:

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO

ESPECIAL.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  FURTO.

DOSIMETRIA.  MAUS  ANTECEDENTES  E  REINCIDÊNCIA.

VIOLAÇÃO DA SÚMULA/STJ 444 NÃO EVIDENCIADA.  REGIME

FECHADO MOTIVADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o

Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que

não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto

para a  hipótese,  impondo-se o não  conhecimento da impetração,

salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato

judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a

justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Hipótese na

qual as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré detentora de

maus  antecedentes  e  reincidente  específica,  com  base  em

condenações  distintas,  o  que  implicou  majoração  da  pena-base,

incremento  da  reprimenda na  segunda etapa  do  critério  trifásico,

bem como fixação do regime prisional fechado para o desconto da

sanção corporal  a ela imposta.  3. A Terceira Seção desta Corte
Superior  de  Justiça  admite  a  utilização  de  condenações
anteriores  transitadas  em  julgado  como  fundamento  para  a
fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal,  diante  da
valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social
e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o
bis  in  idem.  Precedentes.  5. Nos  termos  da  jurisprudência
consolidada  desta  Corte,  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.



Entrementes, é plenamente viável que a condenação por fato
anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com
trânsito  em julgado superveniente  a  ela,  seja  utilizada como
circunstância judicial negativa. Precedente. 6. No que se refere

ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade do

imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da

reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos

de  reclusão,  os  maus  antecedentes  da  acusada  implicaram

majoração  da  pena-base,  tendo,  ainda,  sido  reconhecida  a  sua

reincidência,  não  havendo  se  falar  em  negativa  de  vigência  à

Súmula/STJ 269.  Precedentes.  7.  Writ  não  conhecido.  (STJ;  HC

359.319; Proc. 2016/0154222-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro

Dantas; DJE 19/12/2016);

HABEAS  CORPUS.  VIOLAÇÃO  DE  DOMICÍLIO  E  AMEAÇA.

REFORMATIO  IN PEJUS.  NÃO OCORRÊNCIA.  Possibilidade  de

agregar  novos  fundamentos.  Ausência  de  prejuízo.  Condenação
definitiva  por  fato  anterior  ao  crime.  Trânsito  em  julgado
posterior.  Maus-antecedentes.  Legalidade. Ausência  de

constrangimento ilegal. Writ não conhecido. (STJ; HC 316.628; Proc.

2015/0032962-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;

DJE 19/12/2016); 

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  Penal.  Art.  59  do  CP.

Elevação  da  pena-base  circunstância  negativa.  Maus
antecedentes. Fato anterior e trânsito em julgado posterior ao
fato  objeto  da  ação  penal.  Possibilidade.  Precedente.  Regime

inicial. Violação dos arts. 33, §2º, c, e § 3º, e art. 59, ambos do CP.

Pedido  cumulativo  sucessivo  prejudicado.  Agravo  conhecido  para

negar  provimento  ao  recurso  especial.  (STJ;  AREsp  1.009.271;

Proc. 2016/0288699-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis

Júnior; DJE 02/12/2016); 

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. Arguição de

nulidade  por  cerceamento  de  defesa.  Inocorrência.  Preliminar

rejeitada.  É ônus  da defesa comprovar  o  álibi  apontado  pelo  réu



(CPP, art.  156), já  que não há nos autos motivos plausíveis para

justificar tamanha apreensão de bens de origem não comprovada ou

ilícita,  como  drogas,  armas  e  demais  objetos  relacionados  à

mercancia. (tjpr. 4ª c.criminal. AC. 1104236-9. Rel. : ângela Regina

ramina  de  lucca.  Unânime.  J.  17.09.2015)  intento  absolutório.

Descabimento.  Palavra  dos  policiais.  Elevado  valor  probante.

Condenação  mantida.  Para  afastar  a  presumida  idoneidade  dos

policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem

importantes  divergências  em  seus  relatos,  ou  que  esteja

demonstrada alguma desavença com o réu, seria o bastante para

torná-los  suspeitos,  pois  seria  incoerente  presumir  que  referidos

agentes,  cuja função é justamente apelação crime nº 1.512.680-0

fls. 2manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse

em prejudicar inocentes. (tjpr. 5ª c.criminal. AC. 1501809-8. Curitiba.

Rel.: Luiz osorio moraes panza. Unânime. J. 14.04.2016) dosimetria

da pena. Pleito de aplicação da sanção no patamar mínimo. Falta de

interesse  recursal.  Reprimenda  já  fixada  no  mínimo  legal.

Afastamento, de ofício, da agravante de reincidência. Ausência de

trânsito em julgado. Causa de diminuição da pena. Artigo 33, § 4º,

da  Lei  nº  11.343/2006.  Não  cabimento.  Réu  possuidor  de  maus

antecedentes. Precedentes dos tribunais superiores. A condenação
por crime anterior,  mas com trânsito  em julgado posterior  à
nova  prática  delitiva,  justifica  o  reconhecimento  dos  maus
antecedentes. (agrg no RESP 1471075/go, Rel. Ministro reynaldo

Soares  da  Fonseca,  quinta  turma,  julgado  em  08/03/2016,  dje

11/03/2016).modificação do regime para o semiaberto. Denegação

do  direito  de  recorrer  em  liberdade.  Reiteração  delitiva.

Periculosidade  social.  Garantia  da  ordem  pública.  Segregação

devidamente  justificada  pela  juíza  de  piso.  Recurso  parcialmente

conhecido e desprovido e, de ofício, afasta-se a apelação crime nº

1.512.680-0 fls. 3agravante de reincidência. (TJPR; ApCr 1512680-

0; Palmeira; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinicius de

Lacerda Costa; Julg. 20/10/2016; DJPR 22/11/2016; Pág. 324); 



PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FALSIFICAÇÃO  DE

DOCUMENTO PÚBLICO. CONDENAÇÕES PENAIS ANTERIORES.

TRÂNSITO EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO

NÃO  PROVIDO.  1.  A  teor  do  enunciado  administrativo  n.  2,

aprovado  pelo  plenário  desta  corte  superior,  "aos  recursos

interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões

publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os

requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as

interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior

Tribunal de Justiça ". 2. Assim, afasta-se a preliminar de desrespeito

ao princípio da colegialidade, "porquanto o art. 544, § 4º, do Código

de  Processo  Civil  de  1973  autorizava  o  relator  a  julgar

monocraticamente o agravo em Recurso Especial, nas hipóteses ali

descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o

art. 253, I e II, do RISTJ" (AgRg no AREsp 438.867/RS, Rel. Ministro

gurgel  de  faria,  primeira  turma,  julgado  em  17/5/2016,  dje

10/6/2016).  3.  "restam  configurados  os  maus  antecedentes
sempre  que,  na  data  da  sentença,  o  acusado  registre
condenação definitiva  por  delito  anterior,  independentemente
do  momento  do  seu  trânsito  em  julgado,  se  anterior  ou
posterior ao crime em análise" (REsp 1.465.666/MG, Rel. Ministro

Jorge mussi, quinta turma, julgado em 2/10/2014, dje 9/10/2014). 4.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp

557.307;  Proc.  2014/0194583-5;  MG;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.

Ribeiro Dantas; DJE 09/11/2016).


