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159sumário

 � Tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo. Desclassificação 
para furto simples tentado. Ausência de destruição ou rompimento efetivo do obs-
táculo. Desnecessidade. Doutrina. Não realização de perícia técnica para atestar a 
materialidade do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP. Obstáculo não destruído 
por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ausência de vestígios. Inviabilidade 
do exame de corpo de delito. Existência de prova. Testemunha apta a comprovar a 
materialidade do delito. Ordem denegada.
[HC 102.856, rel. min. Teori Zavascki, j. 6-5-2014, 2ª T, DJE de 21-5-2014.]
 � Júri. Qualificadoras. Insubsistência. Uma vez reconhecido que a vítima não foi 

alvo de surpresa, havendo provocado o agressor, descabe a qualificadora do motivo 
fútil — disputa pela ocupação de uma mesa de sinuca.
[HC 107.199, rel. min. Marco Aurélio, j. 20-8-2013, 1ª T, DJE de 21-10-2013.]
 � Consubstanciando qualificadoras motivo fútil e prática a dificultar ou a impos-

sibilitar a defesa da vítima, descabe considerar esses fatos na fixação da pena-base, 
ou seja, como circunstâncias judiciais.
[HC 107.501 ED, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 2-8-2011, 1ª T, DJE de 27-10-2011.]
 � O dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, 

do CP (...).
[HC 95.136, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 1º-3-2011, 2ª T, DJE de 30-3-2011.]

 = HC 86.163, rel. min. Gilmar Mendes, j. 22-11-2005, 2ª T, DJ de 3-2-2006
Vide RHC 92.571, rel. min. Celso de Mello, j. 30-6-2009, 2ª T, DJE de 28-2-2014
 � Havendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como 

circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior 
ao mínimo legal do crime de homicídio qualificado. Do contrário, seriam apenados 
igualmente fatos ofensivamente diversos, crimes praticados com incidência de uma 
só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras.
[HC 95.157, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 16-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011.]

 = HC 110.390, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-10-2012, 2ª T, DJE de 22-10-2012
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 � Configura o furto qualificado a violência contra coisa, considerado veículo, vi-
sando adentrar no recinto para retirada de bens que nele se encontravam.
[HC 98.606, rel. min. Marco Aurélio, j. 4-5-2010, 1ª T, DJE de 28-5-2010.]

 = HC 110.119, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-12-2011, 1ª T, DJE de 27-2-2012
 � A jurisprudência do STF é firme no sentido do reconhecimento da conciliação 

entre homicídio objetivamente qualificado e ao mesmo tempo subjetivamente privi-
legiado. Noutro dizer, tratando-se de circunstância qualificadora de caráter objetivo 
(meios e modos de execução do crime), é possível o reconhecimento do privilégio 
(sempre de natureza subjetiva).
[HC 98.265, rel. min. Ayres Britto, j. 24-3-2010, 1ª T, DJE de 14-5-2010.]
 � A incidência de duas circunstâncias qualificadoras não determina, necessaria-

mente, a fixação de regime de pena mais gravoso do que o estabelecido na lei nem 
a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Somente o legislador penal pode estabelecer proibições para a fixação do regime 
aberto de cumprimento da pena e para a substituição da pena. Ausentes razões 
idôneas que autorizem a fixação do regime mais gravoso (art. 33, § 2º, c, e § 3º, 
do CP) e a vedação à pena alternativa (art. 44 do CP), o recurso deve ser provido. 
Fica determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas 
de direitos (art. 44, § 2º, do CP), a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.
[RHC 100.810, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 12-3-2010.]
 � As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de 

pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, 
sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural, qual seja, o tribunal do júri.
[HC 97.230, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-11-2009, 1ª T, DJE de 18-12-2009.]

 = HC 110.467, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 22-11-2011, 2ª T, DJE de 19-12-2011
 = RHC 107.585, rel. min. Luiz Fux, j. 27-9-2011, 1ª T, DJE de 11-10-2011

Vide HC 100.673, rel. min. Ellen Gracie, j. 27-4-2010, 2ª T, DJE de 14-5-2010
 � Pretendida exclusão da qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I). 

Suposta incompatibilidade com o reconhecimento de dolo eventual (CP, art. 18, 
I, in fine). Inexistência. Adoção, no ponto, da técnica da motivação per relationem. 
Legitimidade constitucional.
[RHC 92.571, rel. min. Celso de Mello, j. 30-6-2009, 2ª T, DJE de 28-2-2014.]
Vide HC 95.136, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 1º-3-2011, 2ª T, DJE de 30-3-2011
 � Tendo o paciente usado de violência contra obstáculo que dificultava a subtração 

dos objetos, deve incidir a qualificadora do § 4º, I, do art. 155 do CP.
[HC 98.406, rel. min. Ellen Gracie, j. 16-6-2009, 2ª T, DJE de 1º-7-2009.]
 � O latrocínio não consubstancia tipo autônomo. Essa premissa afasta a possibili-

dade de falar-se em tentativa. O § 3º do art. 157 do CP encerra causa de aumento 
no que, considerada a subtração de coisa móvel alheia mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa, consagra a majoração da pena fixada no artigo quando da citada 
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violência resulta lesão corporal de natureza grave ou morte. A pena, então, num e 
noutro caso, é aumentada, respectivamente, de sete a quinze anos e de vinte a trinta 
anos. Em outras palavras, para chegar-se à aplicação do § 3º do art. 157, faz-se 
indispensável a ocorrência de lesão corporal de natureza grave ou de morte. Nesse 
caso, as balizas referentes à pena são outras, não mais as constantes da cabeça do 
artigo — de quatro a dez anos —, podendo ser majorada consideradas as causas 
de aumento previstas no § 2º do art. 157 em comento. Em síntese, não há como 
assentar-se a existência de crime tentado quando se trata, na verdade, não de tipo 
autônomo, mas de causas de aumento das penas-base e teto.
[RHC 94.775, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 7-4-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2009.]

 = HC 77.240, rel. p/ o ac. min. Nelson Jobim, j. 8-9-1998, 2ª T, DJ de 30-6-2000
 � A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação 

do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP ao crime de furto qualificado. 
Considero que o critério norteador deve ser o da verificação da compatibilidade 
entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º). E, a 
esse respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade entre as 
regras constantes dos dois parágrafos referidos. No caso em tela, entendo possível 
a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, visto que, apesar de 
o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o paciente é primário e a coisa 
furtada de pequeno valor.
[HC 96.843, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-3-2009, 2ª T, DJE de 24-4-2009.]

 = HC 103.245, rel. min. Dias Toffoli, j. 31-8-2010, 1ª T, DJE de 23-11-2010
 = HC 99.581, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 5-3-2010
 � Furto qualificado. Princípio da insignificância. Não incidência no caso. Possibi-

lidade de consideração do privilégio. (...) A questão de direito tratada neste writ, 
consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipici-
dade da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o 
que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem 
jurídico tutelado na norma penal. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é 
excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais 
adequado em outras áreas do direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 
Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) 
como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por 
óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio 
exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a 
figura do furto privilegiado (...). A lesão se revelou significante não apenas em 
razão do valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de 
três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com 
a conclusão objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta 
do agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. Compatibilidade entre 
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as qualificadoras (...) e o privilégio (...), desde que não haja imposição apenas da 
pena de multa ao paciente.
[HC 94.765, rel. min. Ellen Gracie, j. 9-9-2008, 2ª T, DJE de 26-9-2008.]

 = HC 120.083, rel. min. Teori Zavascki, j. 3-6-2014, 2ª T, DJE de 6-8-2014
 = HC 97.051, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2010
 � Dosimetria da pena. Furto qualificado. Integração da norma. Majorante do crime 

de roubo com concurso de agentes. Inadmissibilidade. (...) As questões controverti-
das neste writ — acerca da alegada inconstitucionalidade da majorante do § 4º do 
art. 155, CP (quando cotejada com a causa do aumento de pena do § 2º do art. 157, 
CP) (...) — já foram objeto de vários pronunciamentos desta Corte. No que tange à 
primeira questão, inexiste lacuna a respeito do quantum de aumento de pena no crime 
de furto qualificado (art. 155, § 4º, CP), o que inviabiliza o emprego da analogia. 
A jurisprudência desta Corte é tranquila no que tange à aplicação da forma quali-
ficada de furto em que há concurso de agentes mesmo após a promulgação da CF 
de 1988 (HC 73.236, rel. min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 17-5-1996).
[HC 92.926, rel. min. Ellen Gracie, j. 27-5-2008, 2ª T, DJE de 13-6-2008.]
 � Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma 

delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como 
circunstâncias agravantes.
[HC 85.414, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-6-2005, 2ª T, DJ de 1º-7-2005.]

 = HC 99.809, rel. min. Dias Toffoli, j. 23-8-2011, 1ª T, DJE de 16-9-2011
 � Júri. Decisão de pronúncia. Crime de homicídio duplamente qualificado. Preten-

dida exclusão das qualificadoras. Afastamento das qualificadoras, pelo magistrado 
pronunciante, somente quando manifestamente improcedentes ou inocorrentes. 
(...) Superioridade numérica de agressores. Configuração como qualificadora, por 
caracterizar utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (...).
[HC 71.680, rel. min. Celso de Mello, j. 14-3-1995, 1ª T, DJE de 6-11-2009.]
 � Habeas corpus. Processo penal. Sentença de pronúncia. Recurso em sentido es-

trito do assistente da acusação. Legitimidade, arts. 271, 584, § 1º, e 598 CPP. 
Desclassificação de homicídio qualificado para simples. Ausência de recurso do 
Ministério Público. Recurso do assistente provido pelo tribunal, a fim de reintro-
duzir as qualificadoras imputadas na denúncia. Matéria controvertida na doutrina 
e na jurisprudência. Escassos precedentes do STF: RE 64.327, RE criminal 43.888. 
Tendência de tratamento liberal da Corte em matéria recursal. Interesse do ofen-
dido, que não está limitado à reparação civil do dano, mas alcança a exata aplicação 
da justiça penal. Princípio processual da verdade real. Amplitude democrática dos 
princípios que asseguram a ação penal privada subsidiária e o contraditório, com 
os meios e recursos a ele inerentes, art. 5º, LV e LIX, CF.
[HC 71.453, rel. min. Paulo Brossard, j. 6-9-1994, 2ª T, DJ de 27-10-1994.]


