
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 256.210 - SP (2012/0211150-0)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : GIOVANNA BLANCO MAGDALENA - DEFENSORA 

PÚBLICA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : MARIO DE ASSIS GOMES 

EMENTA
HABEAS CORPUS  - FURTO SIMPLES TENTADO - WRIT  
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL - IMPROPRIEDADE 
DA VIA ELEITA - DOSIMETRIA - ART. 59 DO CÓDIGO PENAL 
- PENA-BASE TRÊS VEZES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - 
DESPROPORCIONALIDADE - TREZE CONDENAÇÕES 
TRANSITADAS EM JULGADO -  CONDUTAS PERPETRADAS 
HÁ 14 ANOS ANTES DA PRÁTICA DO NOVO DELITO – 
DIREITO AO ESQUECIMENTO – RELATIVIZAÇÃO – 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO APLICAÇÃO - NOVO 
DIMENSIONAMENTO DA PENA - PRESCRIÇÃO - 
RECONHECIMENTO - HABEAS CORPUS  NÃO CONHECIDO - 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1 - O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à nova jurisprudência da 
Corte Suprema, passou a restringir as hipóteses de cabimento do 
habeas corpus , quando manejado em substituição ao recurso próprio 
(apelação, agravo em execução, recurso especial) ou à revisão 
criminal. Não obstante essa mudança de paradigma, ambas as Cortes 
têm admitido o exame do mérito da impetração, de ofício, nas 
hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia 
jurídica do ato impugnado.
2 - O reconhecimento da insignificância da conduta sujeita-se, na 
dicção do entendimento consolidado nas cortes superiores, à presença 
cumulada dos seguintes parâmetros: a) mínima ofensividade da 
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) 
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) 
inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n. 98.152/MG, da 
relatoria do E. Ministro Celso de Mello, DJ 05/06/2009).
3 - No caso vertente, em que a denúncia descreve a tentativa de 
furto de um pacote de pilhas de um estabelecimento comercial, 
muito embora se trate de bem de escasso valor econômico, a conduta 
do agente, que reagiu, com violência, à intervenção do 
estabelecimento comercial onde tentou realizar o furto, reveste-se de 
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relativa ofensividade e reprovabilidade, o que, aliado aos seus 
antecedentes penais, afasta a incidência do princípio bagatelar.
4 – Por outro lado, não obstante o paciente ostente onze condenações 
por furto e duas por roubo, é desarrazoada a fixação da pena-base 
em três vezes o seu mínimo legal cominado, considerando que a 
mais recente das sanções transitou em julgado para a defesa em 
17.11.1999, há 14 anos, portanto. 
5 - Sem perder de vista o entendimento jurisprudencial no sentido de 
que condenações prévias, com trânsito em julgado há mais de 
cinco anos, apesar de não ensejarem reincidência, servem de 
alicerce para valoração negativa dos antecedentes, soa 
desarrazoado admitir que essas treze condenações, tão 
longínquas no tempo, aumentem a pena-base em três vezes.
6 - Esta Corte Superior tem entendido pela possibilidade, no âmbito 
do remédio constitucional, de se readequar a majoração da pena na 
hipótese de desproporcionalidade evidente. (HC 226.918/SP, Rel. 
Ministro Sebastião Reis Júnior, 6T, DJe 1.8.2013). 
7 - Conquanto relevante, para fins penais, a existência de tantas 
condenações impingidas ao paciente por crimes patrimoniais, não se 
lhes pode atribuir o desproporcional relevo dado na corte estadual, 
que aumentou, em três vezes, a sanção inicial no processo de 
individualização da reprimenda penal. 
8 - Recentes julgados desta Corte (REsp 1.334.097/RJ e REsp 
1.335.153/RJ, publicados em 9/9/2013), relatados pelo Ministro Luis 
Felipe Salomão, aplicáveis na órbita do direito civil – máxime em 
aspectos relacionados ao conflito entre o direito à privacidade e ao 
esquecimento, de um lado, e o direito à informação, de outro – 
enfatizam que “...o reconhecimento do direito ao esquecimento dos 
condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos 
que foram absolvidos em processo criminal, além de sinalizar uma 
evolução cultural da sociedade, confere concretude a um 
ordenamento jurídico que, entre a memória – que é a conexão do 
presente com o passado – e a esperança – que é o vínculo do futuro 
com o presente –, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que 
o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, 
na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia com a 
presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa 
humana.” (voto do Ministro Luís Felipe Salomão).
9 – Semelhante doutrina há de ser recebida com temperança no 
âmbito do Direito Penal, mas reforça a necessidade de afastar a 
excessiva exacerbação da pena-base, operada pelo tribunal estadual 
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ao realizar a primeira etapa da dosimetria da sanção imposta ao 
paciente, à vista das condenações transitadas em julgado pela prática 
de infrações patrimoniais.
10 - Corrigida a anomalia constatada no juízo de origem, aumenta-se 
a pena-base em 6 meses, correspondentes à metade da reprimenda 
cominada para o crime de furto simples, resultando em 1 ano e 6 
meses de reclusão, que, dada a ausência de atenuantes e agravantes, e 
mantida a redução de 2/3 da pena, em face do conatus , chega ao 
patamar definitivo de 6 meses de reclusão. 
11 – Considerando, todavia, que entre o recebimento da denúncia, em 
16.3.2010, e o acórdão condenatório, julgado em 8.5.2012, 
transcorreram mais de 2 anos, o reconhecimento da prescrição da 
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime 
imputado ao paciente, é medida que se impõe (art. 109, VI, do 
Código Penal, em redação anterior à Lei n. 12.234/2010, aplicável à 
época dos fatos, c/c § 1º do art. 110 do mesmo Diploma Legal).
12 – Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para 
reduzir o quantum  da majoração da pena-base, do que resulta a pena 
de 6 meses de reclusão. Consequentemente, por ser matéria de ordem 
pública, a reconhecer-se em qualquer instância e grau de jurisdição, 
nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, reconheço, de 
ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declaro, por 
consequência, extinta a punibilidade do crime atribuído ao paciente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido, expedindo, contudo, ordem 

de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria 

Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro 

Relator. Ausentes, justificadamente, as Sras. Ministras Assusete Magalhães e 

Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE). 

Brasília, 03 de dezembro de 2013(data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 256.210 - SP (2012/0211150-0)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : GIOVANNA BLANCO MAGDALENA - DEFENSORA 

PÚBLICA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : MARIO DE ASSIS GOMES 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

MARIO DE ASSIS GOMES, paciente neste habeas corpus , 
estaria sofrendo coação ilegal em seu direito à locomoção, em razão da decisão, 
prolatada pela Eg. 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo 
Ministério Público local, para condená-lo à pena de 1 ano de reclusão, em 
regime fechado, pela prática do delito descrito no art. 155, caput , c/c art. 14, 
inciso II, ambos do Código Penal.

Informa a impetrante que o paciente foi denunciado como 
incurso no referido artigo, bem como no art. 21 da LEP (vias de fato), pois, no 
dia 13 de fevereiro de 2010, tentou subtrair, para si, um pacote de pilhas da 
marca "Rayovac", pertencente ao estabelecimento comercial "Compre Bem".

A magistrada de primeiro grau absolveu o acusado, por 
entender, primeiramente, se tratar de crime impossível, além de se mostrarem  
insuficiente as provas juntadas aos autos, nos termos do art. 386, incisos III e 
VI, do Código de Processo Penal. (fls. 24/25).

Irresignado, o órgão do Parquet  local interpôs apelação, por 
meio da qual pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia 
ofertada.

O Tribunal a quo deu provimento ao apelo, para condenar o ora 
paciente à pena de 1 ano de reclusão, em regime fechado, além de 10 
dias-multa, como incurso no art. 155, caput , c/c art. 14, inciso II, ambos do 
Código Penal. No tocante à contravenção do art. 21 da LEP, a punibilidade foi 
extinta, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
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Nas razões da impetração, a defesa alega que é desprovida de 
motivação concreta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, que se 
operou tão somente para evitar o reconhecimento da prescrição.

Assevera que não foram observados os ditames do art. 68 do 
Código Penal, tendo em vista que o paciente agiu com "dolo normal para a 
espécie" (fl. 3), não havendo esclarecimentos em relação ao quantum  de 
majoração realizada no cálculo da pena-base.

Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada 
nula a decisão prolatada pela Corte de origem, bem como seja fixada a 
pena-base no mínimo legal ou a majoração de apenas 1/6, com o 
reconhecimento, por consequência, da prescrição da pretensão punitiva.

Não houve análise do pleito liminar (fl. 39).

Informações às fls. 43/65.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 209/211 pela 
denegação da ordem.

Autos atribuídos à minha relatoria em 6 de setembro de 
2013.
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HABEAS CORPUS Nº 256.210 - SP (2012/0211150-0)
  

EMENTA

HABEAS CORPUS  - FURTO SIMPLES TENTADO - 
WRIT  SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL - 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - DOSIMETRIA - 
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - PENA-BASE TRÊS 
VEZES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - 
DESPROPORCIONALIDADE - TREZE 
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO -  
CONDUTAS PERPETRADAS HÁ 14 ANOS ANTES DA 
PRÁTICA DO NOVO DELITO – DIREITO AO 
ESQUECIMENTO – RELATIVIZAÇÃO – PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO APLICAÇÃO - NOVO 
DIMENSIONAMENTO DA PENA - PRESCRIÇÃO - 
RECONHECIMENTO - HABEAS CORPUS  NÃO 
CONHECIDO - ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1 - O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à nova 
jurisprudência da Corte Suprema, passou a restringir as 
hipóteses de cabimento do habeas corpus , quando 
manejado em substituição ao recurso próprio (apelação, 
agravo em execução, recurso especial) ou à revisão 
criminal. Não obstante essa mudança de paradigma, ambas 
as Cortes têm admitido o exame do mérito da impetração, 
de ofício, nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de 
poder ou teratologia jurídica do ato impugnado.
2 - O reconhecimento da insignificância da conduta 
sujeita-se, na dicção do entendimento consolidado nas 
cortes superiores, à presença cumulada dos seguintes 
parâmetros: a) mínima ofensividade da conduta do agente; 
b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau 
de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) 
inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n. 
98.152/MG, da relatoria do E. Ministro Celso de Mello, DJ 
05/06/2009).
3 - No caso vertente, em que a denúncia descreve a 
tentativa de furto de um pacote de pilhas de um 
estabelecimento comercial, muito embora se trate de bem 
de escasso valor econômico, a conduta do agente, que 
reagiu, com violência, à intervenção do estabelecimento 
comercial onde tentou realizar o furto, reveste-se de 
relativa ofensividade e reprovabilidade, o que, aliado aos 
seus antecedentes penais, afasta a incidência do princípio 
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bagatelar.
4 – Por outro lado, não obstante o paciente ostente onze 
condenações por furto e duas por roubo, é desarrazoada a 
fixação da pena-base em três vezes o seu mínimo legal 
cominado, considerando que a mais recente das sanções 
transitou em julgado para a defesa em 17.11.1999, há 14 
anos, portanto. 
5 - Sem perder de vista o entendimento jurisprudencial no 
sentido de que condenações prévias, com trânsito em 
julgado há mais de cinco anos, apesar de não ensejarem 
reincidência, servem de alicerce para valoração 
negativa dos antecedentes, soa desarrazoado admitir 
que essas treze condenações, tão longínquas no tempo, 
aumentem a pena-base em três vezes.
6 - Esta Corte Superior tem entendido pela possibilidade, 
no âmbito do remédio constitucional, de se readequar a 
majoração da pena na hipótese de desproporcionalidade 
evidente. (HC 226.918/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis 
Júnior, 6T, DJe 1.8.2013). 
7 - Conquanto relevante, para fins penais, a existência de 
tantas condenações impingidas ao paciente por crimes 
patrimoniais, não se lhes pode atribuir o desproporcional 
relevo dado na corte estadual, que aumentou, em três 
vezes, a sanção inicial no processo de individualização da 
reprimenda penal. 
8 - Recentes julgados desta Corte (REsp 1.334.097/RJ e 
REsp 1.335.153/RJ, publicados em 9/9/2013), relatados 
pelo Ministro Luis Felipe Salomão, aplicáveis na órbita do 
direito civil – máxime em aspectos relacionados ao conflito 
entre o direito à privacidade e ao esquecimento, de um 
lado, e o direito à informação, de outro – enfatizam que 
“...o reconhecimento do direito ao esquecimento dos 
condenados que cumpriram integralmente a pena e, 
sobretudo, dos que foram absolvidos em processo criminal, 
além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, 
confere concretude a um ordenamento jurídico que, entre a 
memória – que é a conexão do presente com o passado – e 
a esperança – que é o vínculo do futuro com o presente –, 
fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o 
direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois 
afirma-se, na verdade, como um direito à esperança, em 
absoluta sintonia com a presunção legal e constitucional de 
regenerabilidade da pessoa humana.” (voto do Ministro 
Luís Felipe Salomão).
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9 – Semelhante doutrina há de ser recebida com 
temperança no âmbito do Direito Penal, mas reforça a 
necessidade de afastar a excessiva exacerbação da 
pena-base, operada pelo tribunal estadual ao realizar a 
primeira etapa da dosimetria da sanção imposta ao 
paciente, à vista das condenações transitadas em julgado 
pela prática de infrações patrimoniais.
10 - Corrigida a anomalia constatada no juízo de origem, 
aumenta-se a pena-base em 6 meses, correspondentes à 
metade da reprimenda cominada para o crime de furto 
simples, resultando em 1 ano e 6 meses de reclusão, que, 
dada a ausência de atenuantes e agravantes, e mantida a 
redução de 2/3 da pena, em face do conatus , chega ao 
patamar definitivo de 6 meses de reclusão. 
11 – Considerando, todavia, que entre o recebimento da 
denúncia, em 16.3.2010, e o acórdão condenatório, julgado 
em 8.5.2012, transcorreram mais de 2 anos, o 
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na 
modalidade retroativa, em relação ao crime imputado ao 
paciente, é medida que se impõe (art. 109, VI, do Código 
Penal, em redação anterior à Lei n. 12.234/2010, aplicável 
à época dos fatos, c/c § 1º do art. 110 do mesmo Diploma 
Legal).
12 – Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de 
ofício, para reduzir o quantum  da majoração da pena-base, 
do que resulta a pena de 6 meses de reclusão. 
Consequentemente, por ser matéria de ordem pública, a 
reconhecer-se em qualquer instância e grau de jurisdição, 
nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, 
reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva e declaro, por consequência, extinta a 
punibilidade do crime atribuído ao paciente.

  
  
  
  
  

  
  
  
  

Documento: 1286867 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 13/12/2013 Página  8 de 26



 

 

Superior Tribunal de Justiça

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ(Relator): 

I. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à nova jurisprudência 
da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do 
habeas corpus , quando manejado em substituição ao recurso próprio (apelação, 
agravo em execução, recurso especial) ou à revisão criminal. Não obstante essa 
mudança de paradigma, ambas as Cortes têm admitido o exame do mérito da 
impetração, de ofício, nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou 
teratologia jurídica do ato impugnado.

Sob tais premissas, constato, na espécie em exame, a 
ocorrência de manifesto constrangimento ilegal passível de engendrar a 
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus . 

II. Conforme descrito na denúncia que provocou a instauração 
do processo a que se refere este writ , "no dia 13 de fevereiro de 2.010, por volta 
das 11:40 horas, no estabelecimento comercial denominado "Compre Bem", 
situado no cruzamento entre a Rua Das Palmeiras e a Alameda Glete, nesta 
Cidade e Comarca, Mario de Assis Gomes tentou subtrair, para si, um pacote de 
pilhas de marca "Rayovac", pertencentes ao estabelecimento comercial acima 
referido, sendo que somente não alcançou seu intento por circunstâncias alheias 
à sua vontade e praticou vias de fato contra o policial Jair Ventura Ferreira 
Júnior." 

O réu foi absolvido em primeiro grau, tendo o Ministério Púbico 
obtido, exercitando o direito ao recurso, logrado obter, no Tribunal de Justiça, a 
condenação do recorrido à pena de 1 ano de reclusão, pela prática do crime de 
furto tentado.

Ao dar provimento à apelação do Ministério Público, o tribunal 
de origem assim individualizou a pena impingida ao então apelado:

4. Da apenacão:
Fixam-se as penas-base no triplo de seu mínimo, tendo em 
vista que Mário ostenta nada menos que treze condenações 
transitadas em julgado pela prática de infrações patrimoniais 
(fls. 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 87 e 88 - todas da 
década de oitenta e noventa do século passado, não 
caracterizando reincidência).  Na segunda etapa, inexistem 
circunstâncias agravantes ou atenuantes (a confissão parcial do 
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réu não possui o condão de reduzir a reprimenda - fls. 101). Por 
fim, a tentativa enseja diminuição na proporção de 2/3, em 
virtude das diminutas (mas existentes, vale repetir) 
possibilidades de consumação do crime. Pena final: 01 (um) ano 
de reclusão e pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Os péssimos antecedentes de Mário recomendam, por óbvio, a 
imposição do regime prisional fechado, desautorizando, 
outrossim, a substituição da privativa de liberdade por 
restritivas de direitos.
5. Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial a 
fim de condenar Mário de Assis Gomes à admoestação reclusiva 
de 01 (um) ano, em regime fechado, e monetária de 10 (dez) 
dias-multa, no ínfimo, como incurso no artigo 155, caput, c/c o 
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. De ofício, julga-se 
extinta a punibilidade do réu pela prática da contravenção 
penal tipificada no artigo 21 do diploma legislativo correlato, 
pela prescrição da pretensão punitiva do Estado. (fls. 31/32). 
Destaquei.

III. Faço observar que esta Corte tem o entendimento de que "o 
julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos 
que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios 
estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e 
fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e 
suficiente para reprovação do crime, [devendo o magistrado], especialmente 
quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, declinar, 
motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o 
preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal" (HC 
174.093/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5T, DJe 23.4.2013). Destaquei.

Na hipótese em exame, o acórdão condenatório fixou a 
pena-base em 3 anos de reclusão, em decorrência, exclusivamente, das 
longínquas treze condenações anteriores transitadas em julgado e não 
consideradas para fins de reincidência, porquanto passados mais de cinco anos 
após o trânsito em julgado. Percebo, outrossim, como se observa do excerto 
transcrito, não ter havido o mínimo exame de qualquer das demais 
circunstâncias positivadas no art. 59 do Código Penal, o que já bastaria para 
ensejar a anulação do acórdão.
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É certo que o Superior Tribunal de Justiça entende que 
"condenações com trânsito em julgado, há mais de cinco anos, não ensejam 
reincidência, mas fundamentam maus antecedentes." (HC n. 172.565/SP, 
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6T, DJe 24.4.2013). No mesmo 
sentido: REsp n. 1.364.114/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard, 5T, DJe 
25.4.2013; AgRg AREsp n. 343.147/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, 6T, DJe 1.8.2013; AgRg AREsp n. 343.147/PR, Rel. Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, DJe 1.8.2013; HC n. 178.019/SP, Rel. Ministro Og 
Fernandes, DJe 14.3.2011).

Entretanto, no presente caso, conquanto não tenha o Tribunal 
local feito distinção entre quais condenações foram utilizadas para valorar 
negativamente os antecedentes e a personalidade, considero que a fixação da 
pena-base com percentual de aumento de 200% sobre o mínimo legal 
cominado para o crime de furto simples revela flagrante 
desproporcionalidade no processo de individualização da sanção penal, 
máxime se tamanho rigor decorreu exclusivamente do fato de haver sido o réu  
punido por outros delitos patrimoniais tantos anos antes. 

Desse modo, atento ao fato de se tratar de onze condenações por 
furto e duas por roubo, conforme se verifica da certidão de antecedentes 
colacionada às fls. 11/23, entendo desarrazoada a fixação da pena-base em 
três vezes acima do seu mínimo, pois, conforme bem ressaltado pela Corte de 
origem, a mais recente condenação transitou em julgado para a defesa em 
17.11.1999 (fl. 15), de modo que nenhuma das condutas foi praticada neste 
século. 

Repito, todas as condenações tomadas para a majoração contra a 
qual se insurge a defesa originaram-se de condutas perpetradas nas décadas de 
70, 80 e 90 (fls. 11/23), de modo que o lapso temporal entre a última 
condenação e a prática da infração apurada na ação penal originária deste 
habeas corpus chega a quase 14 anos. 

Sob semelhante cenário, não obstante o entendimento 
jurisprudencial no sentido de que condenações prévias, com trânsito em julgado 
há mais de cinco anos, apesar de não ensejarem reincidência, servem de 
alicerce para valoração negativa dos antecedentes, a elevação exacerbada da 
pena-base do ora paciente, pelo tribunal de origem, implica notório e 
irrazoável excesso de valoração de uma das oito circunstâncias judiciais 
que integram o artigo 59 do Código Penal.
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Faço menção – apenas para, como argumento a latere , enfatizar 
as implicações do transcurso do tempo no Direito e nas relações humanas – a 
dois recursos especiais ( 1.334.097/RJ e 1.335.153/RJ) recentemente julgados 
(publicados em 9.9.2013) pela Quarta Turma do STJ, ambos da relatoria do 
Ministro Luis Felipe Salomão. 

Os votos condutores dos acórdãos citados pontuaram que:

5. A tese do direito ao esquecimento ganha força na doutrina 
jurídica brasileira e estrangeira, tendo sido aprovado, 
recentemente, o Enunciado n. 531 na VI Jornada de Direito 
Civil promovida pelo CJF/STJ, cujo teor e justificativa ora se 
transcrevem:
ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na 
sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento.
Artigo: 11 do Código Civil
Justificativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de 
informação vêm-se acumulando nos dias atuais. O direito ao 
esquecimento tem sua origem histórica no campo das 
condenações criminais. Surge como parcela importante do 
direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o 
direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas 
apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado 
aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade 
com que são lembrados.

A teoria em apreço encontra inspiração em artigo intitulado The 
Right to Privacy , de autoria de Samuel D. Warren e do então futuro juiz da 
Suprema Corte norte-americana Louis Brandeis, publicado em 15 de dezembro 
de 1890, em edição da Harvard Law Review (Vol. IV, December 15, 1890, No. 5), 
que bem desdobra o right to be let alone.  

É certo que tanto o artigo quanto os casos debatidos nos citados 
julgados tratam da extensão do dano pela violação do direito à privacidade e do 
direito de ser deixado em paz (direito ao esquecimento), na esfera civil. 
Entretanto, a essência dessa doutrina – com adaptações e temperamentos, por 
óbvio – é aplicável ao caso, pois, no que diz respeito ao direito de ser 
esquecido, de que é titular aquele sobre quem recai o peso de uma condenação 
penal, o substancioso voto lançado no REsp n. 1.334.097/RJ não poderia ser 
mais esclarecedor:

Especificamente no que concerne ao confronto entre o direito de 
informação e o direito ao esquecimento dos condenados e dos 
absolvidos em processo criminal, a doutrina não vacila em dar 
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prevalência, em regra, ao último, ressalvando-se – como aqui se 
ressalvou – a hipótese de crimes genuinamente históricos, 
quando a narrativa desvinculada dos envolvidos se fizer 
impraticável:
Se a pessoa deixou de atrair notoriedade, desaparecendo o 
interesse público em torno dela, merece ser deixada de lado, 
como desejar. Isso é tanto mais verdade com relação, por 
exemplo, a quem já cumpriu pena criminal  e que precisa 
reajustar-se à sociedade . Ele há de ter o direito a não ver 
repassados ao público os fatos que o levaram à penitenciária  
(MENDES, Gilmar Ferreira [et. al.]. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 374).
________________________

Mas não é por isso tudo que a informação ou comunicação de 
fatos criminosos sejam ilimitadas, infensas a qualquer restrição. 
Máxime quando se tem em conta a divulgação de um fato 
criminoso associado a certa pessoa a quem se atribua sua 
autoria.
Há uma primeira restrição que, na palavra de Hermano Duval, 
diz com o direito ao esquecimento que assiste ao condenado , o 
que para Costa Andrade representa um direito à ressocialização 
do criminoso, não estranho à legislação pátria [...].
Por esse direito, então, aquele que tenha cometido um crime, 
todavia já cumprida a pena respectiva, vê a propósito 
preservada sua privacidade, honra e imagem .
Cuida-se inclusive de garantir ou facilitar a interação e 
reintegração do indivíduo à sociedade , quando em liberdade, 
cujos direitos da personalidade não podem, por evento passado 
e expirado, ser diminuídos.
Isso encerra até corolário da admissão, já antes externada, de 
que fatos passados, em geral, já não mais despertam interesse 
coletivo. Assim também com relação ao crime, que acaba 
perdendo, com o tempo, aquele interesse público que avultava 
no momento de seu cometimento ou mesmo de seu julgamento.
É claro que essa consideração não se aplica àqueles crimes 
históricos , que passam enfim para a história, aos grandes 
genocídios, como é o exemplo nazista, citado por Costa 
Andrade. Aliás, pelo contrário, esses são casos que não devem 
mesmo ser esquecidos  (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A 
liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 89-90).
________________________
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Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos 
condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, 
dos que foram absolvidos em processo criminal, além de 
sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere 
concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória – 
que é a conexão do presente com o passado – e a esperança – 
que é o vínculo do futuro com o presente –, fez clara opção pela 
segunda.
E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua 
maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, como um direito à 
esperança , em absoluta sintonia com a presunção legal e 
constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. Destaque 
no original.

A propósito, os referidos julgados foram objeto de matéria 
veiculada no sítio eletrônico deste Tribunal Superior, no dia 19.10.2013, onde 
se destacou, ao final, que "a teoria do direito ao esquecimento surgiu 
exatamente a partir da ideia de que, mesmo quem comete um crime, depois 
de determinado tempo, vê apagadas todas as consequências penais do seu 
ato. No Brasil, dois anos após o cumprimento da pena ou da extinção da 
punibilidade por qualquer motivo, o autor do delito tem direito à reabilitação. 
Depois de cinco anos, afasta-se a possibilidade de considerar-se o fato para fins 
de reincidência, apagando-o de todos os registros criminais e processuais 
públicos."

Atento às peculiaridades do caso concreto, trago à colação, para 
fins de ilustração, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, em que 
se desconsiderou condenação antiga – que renderia ensejo a ser sopesada como 
mau antecedente penal – tendo em vista tratar-se de contravenção sem maior 
relevância. O julgado ficou assim ementado:

Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado-privilegiado. 
Condenação. 3. Aumento da pena em sede de recurso especial. 
Entendimento no sentido de que o período depurador de 5 anos 
estabelecido pelo art. 64, I, do CP, refere-se à reincidência, 
mas, com relação ao registro de antecedentes, esses 
prolongam-se no tempo, devendo ser considerados como 
circunstâncias judiciais em desfavor do réu. 4. Registro de uma 
condenação anterior, por contravenção (dirigir sem 
habilitação), transitada em julgado em 28.6.1979.  Decorridos 
mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação 
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anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação 
de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. 
Aplicação do princípio da razoabilidade.  5. Ordem concedida 
para restabelecer a decisão proferida pelo TJ/RJ nos autos da 
Apelação n. 2006.050.02054, que manteve a pena-base fixada 
pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri e, assim, reconheceu a 
prescrição da pretensão executória. (HC n. 110.191/RJ, Rel. 
Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2013). 

No voto condutor do acórdão, o relator do feito ressaltou que:

O paciente tem o registro de uma condenação anterior, por 
contravenção (dirigir sem habilitação), transitada em julgado 
em 28.6.1979. O homicídio de que trata o presente writ ocorreu 
em 17.1.1987, a pronúncia data de 6.8.1993 e a sentença 
condenatória foi proferida em 9.2.2006.
Tendo em vista que o recurso de apelação foi julgado em 
17.10.2006, o registro da contravenção encontra-se distante 
temporalmente - há 27 anos.
Entendo em consonância com os fundamentos da Corte 
estadual, que, decorridos mais de 5 anos desde a extinção da 
pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível 
alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento 
dos maus antecedentes.
Considerando a pena aplicada pelo Presidente do Tribunal do 
Júri (8 anos de reclusão), confirmada pelo TJ/RJ e transitada 
em julgado para o MP, é de ser declarada a prescrição da 
pretensão executória, pois já transcorreram mais de 12 anos 
desde a última causa interruptiva (art. 109, IV, do CP). - 
Destaquei.

Toda essa digressão – feita a partir dos substanciosos acórdãos 
mencionados – não possui alcance suficiente para sustentar o esquecimento 
completo do passado criminógeno do paciente. Afinal de contas, não foram 
duas ou três, e, sim, treze condenações por crimes contra o patrimônio alheio. 
No entanto, a ideia que subjaz ao assim chamado “direito ao esquecimento”, 
como visto, deverá implicar a relativização desses registros penais tão 
antigos, de modo a não lhes imprimir o excessivo relevo dado pelo tribunal de 
origem.

Não há, sob diversa angulação, como ignorar a escassa 
ofensividade penal do delito patrimonial que resultou na condenação do 
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paciente, objeto deste writ , visto cuidar-se de tentativa de subtração de um 
pacote de pilhas Rayovac, cujo valor sequer consta dos autos, creio eu por não 
representar quantia expressiva.

IV. A situação poderia, a depender da análise, reclamar a 
incidência do princípio da insignificância, em razão do qual se afasta a 
tipicidade material da conduta, ante a inexistência de ação efetivamente lesiva 
ao bem jurídico sob tutela penal, quer pelo desvalor da ação, quer pelo desvalor 
do resultado. 

Em verdade, se o Direito Penal é um mal necessário, – não 
apenas instrumento de prevenção dos delitos, mas também técnica de 
minimização da violência e do arbítrio na resposta ao delito (LUIGI 
FERRAJOLI. Direito e Razão , op. Cit., p. 439) – sua intervenção somente se 
legítima “nos casos em que seja imprescindível para cumprir os fins de 
proteção social através da prevenção de fatos lesivos.” (JESUS MARIA SILVA 
SANCHEZ, Aproximación al derecho penal contemporâneo , Barcelona, Bosch, 
1992, p.247, tradução livre).

O enunciado do princípio da necessidade da pena,  como 
advertido por JUAREZ TAVARES, geralmente se articula com outros 
princípios, entre os quais o da fragmentariedade  – “o Direito Penal só pode 
intervir quando se trate de tutelar bens fundamentais e contra ofensas 
intoleráveis” –  e o da subsidiariedade  – “a norma penal exerce uma função 
meramente suplementar da proteção jurídica em geral, só valendo a imposição 
de suas sanções quando os demais ramos do Direito não mais se mostrem 
eficazes na defesa dos bens jurídicos.”(Critérios de seleção de crimes e 
cominação de penas , in Revista Brasileira de Ciências Criminais, número de 
lançamento, RT, p. 75/87).

E, na escolha dos bens jurídicos a tutelar, é preciso que se 
tenha presente – prossegue JUAREZ TAVARES – que a intervenção penal do 
Estado se dá, sob a ótica puramente formal, a partir da tipificação de condutas. 
Porém, sob o enfoque material, exige-se que tal intervenção leve em 
consideração que as condutas proibidas são produto de seres humanos, 
enquanto inseridos em condicionamentos sociais, o que legitima a norma 
apenas se tiver ela como escopo impedir uma lesão concreta de um bem 
jurídico.

Bem a propósito, JUAREZ CIRINO DOS SANTOS reporta-se 
ao princípio da lesividade  como “a expressão positiva do princípio da 
insignificância em Direito Penal: lesões insignificantes de bens jurídicos 
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protegidos, como a integridade ou saúde corporal, a honra, a liberdade, a 
propriedade, a sexualidade etc, não constituem crime” (Direito Penal. Parte 
Geral . Rio de Janeiro: Lumen Juris ICPC, 2006, p. 26).

Toda essa doutrina, repristinada do Direito Romano (onde se 
aplicava o brocardo minimus non curat praetor ) por Claus Roxin, na década de 
60 do Século passado, consoante referido por ex-membro desta Corte Superior, 
o Ministro e Professor Francisco de ASSIS TOLEDO, quando, em conhecida 
obra, pontuou que “...segundo o princípio da insignificância, que se revela 
por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza 
fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem 
jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas”  (Princípios Básicos de Direito 
Penal , São Paulo: Saraiva, 1982, p. 187).

E, nessa toada, o festejado penalista salientou que a conduta, 
para ser crime, precisa ajustar-se formalmente a um tipo legal de delito, “mas 
não se pode falar ainda em tipicidade, sem que a conduta seja, a um só tempo, 
materialmente lesiva a bens jurídicos, ou ética e socialmente reprovável” (op. 
cit., p. 185, grifamos).

Dois pensamentos de integrantes do STF têm, correntemente, 
ensejado reverberação doutrinário-jurisprudencial. O primeiro deles, 
usualmente transcrito em decisões e arestos de outros tribunais, é da lavra do 
Ministro Celso de Mello, e vem condensado na seguinte ementa:

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS 
VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O 
RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA 
CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA 
TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – 
TENTATIVA DE FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º, 
C/C O ART. 14, II) – “RES FURTIVAE” NO VALOR (ÍNFIMO) 
DE R$ 30,00 (EQUIVALENTE A 4,42% DO SALÁRIO MÍNIMO 
ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA – 
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – “HABEAS CORPUS” 
CONCEDIDO. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A 
FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT 
PRAETOR”. - O sistema jurídico há de considerar a 
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a 
restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando 
estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da 
sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, 
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notadamente naqueles casos em que os valores penalmente 
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado 
de significativa lesividade. - O direito penal não se deve ocupar 
de condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não 
importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não 
represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular 
do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem 
social. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE 
COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA 
TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância – que 
deve ser analisado em conexão com os postulados da 
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em 
matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria 
tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter 
material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera 
necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, 
a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima 
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma 
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da 
lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de 
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter 
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos 
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do 
Poder Público.  (HC 115246/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 
2T, DJe 26.6.2013) - grifamos.

Em similar análise, assim é posta a questão no seguinte excerto 
do voto de Carlos Ayres Britto:

(...) 7. É possível listar diretrizes de aplicação do princípio da 
insignificância, a saber: a) da perspectiva do agente , a conduta, 
além de revelar uma extrema carência material, ocorre numa 
concreta ambiência de vulnerabilidade social do suposto autor 
do fato; b) do ângulo da vítima , o exame da relevância ou 
irrelevância penal deve atentar para o seu peculiarmente 
reduzido sentimento de perda por efeito da conduta do agente, a 
ponto de não experimentar revoltante sensação de impunidade 
ante a não-incidência da norma penal que, a princípio, lhe 
favorecia; c) quanto aos meios e modos de realização da 
conduta , não se pode reconhecer como irrelevante a ação que 
se manifesta mediante o emprego de violência ou ameaça à 
integridade física, ou moral, tanto da vítima quanto de terceiros. 
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Reversamente, sinaliza infração de bagatela ou penalmente 
insignificante aquela que, além de não se fazer acompanhar do 
'modus procedendi' que estamos a denunciar como intolerável, 
revela um atabalhoamento ou amadorismo tal na sua execução 
que antecipa a sua própria frustração; isto é, já antecipa a sua 
marcante propensão para a forma não mais que tentada de 
infração penal, porque, no fundo, ditadas por um impulso tão 
episódico quanto revelador de extrema carência econômica; d) 
desnecessidade do poder punitivo do Estado , traduzida nas 
situações em que a imposição de uma pena se autoevidencie 
como tão despropositada que até mesmo a pena mínima de 
privação liberdade, ou sua conversão em restritiva de direitos, 
já significa um desbordamento de qualquer ideia de 
proporcionalidade; e) finalmente, o objeto material dos delitos 
patrimoniais há de exibir algum conteúdo econômico, seja para 
efetivamente desfalcar ou reduzir o patrimônio da vítima, seja 
para ampliar o acervo de bens do agente.  (HC 109.134/RS, Rel. 
Min. Ayres Britto, 2T, DJe 1.3.2012). Destaquei.

No Superior Tribunal de Justiça outro não tem sido o 
direcionamento dado aos seus julgados, ainda que com reservas de um ou outro 
dos integrantes das duas turmas que compõem a Terceira Seção.

De fato, na Sexta Turma, tem-se decidido que não se caracteriza 
a insignificância da conduta nos casos de furto:

a) de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, uma caixa de 
fósforo e um par de tênis, em residência, mediante rompimento de obstáculo, 
danificando a porta dos fundos do domicílio da vítima.  (HC 183.889/MS, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013; AgRg no REsp 1392545/MG, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
27/08/2013, DJe 12/09/2013); b) de 51 metros de cabos de energia elétrica de 
diversas casas, danificando-os na retirada. (HC 184.556/MS, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
13/08/2013, DJe 22/08/2013); c) de objetos do interior de um estabelecimento 
comercial que, apesar de avaliados em apenas R$ 35, 00 (trinta e cinco reais), 
foram subtraídos mediante arrombamento, em plena madrugada, (HC 
192.530/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 14/05/2013); de objetos guardados no 
interior de um automóvel, danificando o veículo ao procurar retirar os 
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itens, sendo o paciente multireincidente específico e praticando o fato durante 
o repouso noturno e em coautoria (HC 258.743/MG, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, 
DJe 08/03/2013); d) em coautoria, do caixa de estabelecimento comercial, 
pulando para dentro do balcão e aproveitando-se da distração do responsável, 
sendo pego, logo depois, com maconha, cujo crime de posse só não foi firmado 
em face da extinção da punibilidade. [...] (HC 180.726/MG, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
07/02/2013, DJe 20/02/2013); e) de bolsa contendo documentos pessoais e 
cartões bancários, estando o autor do delito em cumprimento de pena pelo 
cometimento de outro crime contra o patrimônio. (HC 240.460/SP, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 
em 19/06/2012, DJe 29/06/2012); f) de uma bicicleta, em concurso de agentes, 
e atribuição de falsa identidade ao ser preso (HC 213.827/SC, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 
07/06/2013); g) de uma colher de pedreiro, avaliada em R$4,00, mediante 
escalada de muro que protegia a residência (HC 253.360/SP, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 
01/08/2013, RESSALVA DA MIN MARIA THEREZA); h) de 03 peças de 
vestuário, avaliadas em R$ 129,88, em coautoria com um adolescente (HC 
196.862/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, 
julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012); 

Na Quinta Turma é ainda mais pacificada a jurisprudência que 
repudia a insignificância da conduta em casos de furto:

a) cometido reiteradamente, denotando profissionalismo 
delitivo, praticado em doses módicas (AgRg no HC 241.351/MG, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, 
DJe 11/09/2012); b) de bens avaliados em R$ 27,00, mediante arrombamento 
da porta metálica que fechava o estabelecimento comercial, em coautoria com 
adolescente (HC 173.543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 27/09/2011); c) de dois 
sabonetes avaliados em R$ 48,00, sendo o autor reincidente.(HC 221.927/SP, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, 
DJe 25/09/2013); d) de ferramentas avaliadas em R$ 100,00, do interior de 
uma residência  (AgRg no REsp 1331563/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 19/09/2013); e) por infrator 
habitual (AgRg no REsp 1388342/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013).
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Parece claro, portanto, que, para a delimitação do âmbito de 
aplicação da insignificância, o juiz deverá ponderar o conjunto de 
circunstâncias que rodeiam a ação, a fim de estabelecer se o delito, “embora se 
encontre formalmente descrito em um tipo penal, não afeta de maneira 
relevante o bem jurídico que o tipo protege” (ABEL CORNEJO. Teoría de la 
insignificância.  Buenos Aires: Ad-Hoc, 1997, p. 72, tradução livre).

E, para empreender-se semelhante tarefa, alguns fatores, como 
os elencados nos julgados acima referidos, hão de ser considerados. É dizer, 
saber se um comportamento formalmente típico deve receber ou não punição, 
quer pela sua tipicidade material, quer por sua relevante reprovabilidade, 
importa em avaliar:

i. o valor do bem ou dos bens furtados;

ii. a situação econômica da vítima;

iii. as circunstâncias em que o crime foi perpetrado, é dizer, se 
foi de dia ou durante o repouso noturno, se teve o concurso de terceira pessoa, 
sobretudo adolescente, se rompeu obstáculo de considerável valor para a 
subtração da coisa, se abusou da confiança da vítima etc;

iv. a personalidade e as condições pessoais do agente, 
notadamente se demonstra fazer da subtração de coisas alheias um meio ou 
estilo de vida, com sucessivas ocorrências (reincidente ou não).

Em verdade, a desconsideração de uma conduta humana que 
viola o tipo penal, ao menos formalmente, implica uma operação mental por 
parte do juiz, como intérprete da vontade da lei (mens legis), premido por 
critérios que bem sugerem a política criminal estatal a ser adotada na definição 
dos bens jurídicos que serão penalmente protegidos e em que medida.

Não se justifica, portanto, aplicar tout court  a dogmática penal e 
desconsiderar que o princípio da insignificância nada mais é do que uma 
manifestação, no plano jurisdicional, da política criminal do Estado, 
permeável aos valores cultivados pela sociedade, em seu tempo e espaço. 

Sopesar, portanto, os dados empíricos do processo – sejam 
quais forem – implica o reconhecimento de que, na concretização do poder 
punitivo estatal, há algo além da mera tipicidade formal do comportamento. 
Implica reconhecer que, conservador ou liberal, o julgador densifica uma dada 
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política criminal, que há de dialogar, necessariamente, com a dogmática penal.

Os conceitos jurídico-penais, como lecionam Roxin e 
Schünemann, hão de ser “capazes de desempenhar um papel acertado no 
sistema, alcançando consequências justas e adequadas”, visto que, ante a 
missão constitucional do Direito Penal, que é a de "proteger bens jurídicos 
através da prevenção geral ou especial”, a construção do sistema punitivo não 
deve vincular-se a dados meramente ontológicos, e sim orientar-se pelos fins do 
Direito Penal. (LUIS GRECO. Introdução à dogmática funcionalista do delito . 
In Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 8, n. 32, p. 120-163 , 
out./dez. 2000).

V. A despeito de toda essa argumentação teórica, há, na espécie, 
circunstância que enfraquece a invocação do princípio bagatelar, qual seja, 
precisamente a existência de vários registros de condenações penais do 
paciente.

Como visto, esses antecedentes – 13 condenações transitadas em 
julgado – não obstante sejam muito distantes no tempo, o que, aliás, serviu para 
evidenciar a desproporcionalidade do aumento, pelo triplo, da pena-base 
impingida ao acusado na instância estadual, não podem ser desprezados na 
análise do comportamento passado e atual do paciente.

Registro a opinião pessoal de que a simples existência de 
maus antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da 
natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática 
para a invocação do princípio em análise. Deveras, qual o relevo, para o 
reconhecimento da natureza insignificante de um furto, de constatar-se que o 
agente, anteriormente, fora condenado por desacato à autoridade, por lesões 
corporais culposas, por crime contra a honra ou por outros ilícitos que não 
apresentam qualquer conexão comportamental com o crime patrimonial 
avaliada?

Outra, creio, haverá de ser a conclusão se constata o aplicador 
da lei que o agente já cometeu inúmeros furtos e até roubos, pelos quais foi 
definitivamente condenado.

Não me parece, assim, deva o juiz, na avaliação da conduta 
formalmente correspondente a um tipo penal, ignorar o contexto que 
singulariza a conduta como integrante de uma série de outras de igual natureza, 
as quais, se não servem para caracterizar a continuidade delitiva, e muito menos 
para importar em agravamento excessivo da reprimenda penal, bem evidenciam 
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o comportamento humano avesso à norma penal e ao convívio respeitoso e 
harmônico que se espera de todo componente de uma comunhão social. 

Daí a farta jurisprudência desta Corte, notadamente de sua 
Quinta Turma, rechaçando a incidência do princípio da insignificância em 
casos tais, ao argumento de que: “[o princípio da insignificância] não foi 
estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas 
sim para impedir que desvios ínfimos e isolados sejam sancionados pelo direito 
penal.” (Min Marco Aurélio Bellizze, AgRg no Aresp 388938/DF, DJe 
23/10/2013); “a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo  delito, 
seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido 
por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo 
ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da 
criminalidade um meio de vida.” (Min Laurita Vaz, RHC 37453/MG, DJe 
27/09/2013); “O comportamento versado nos autos se amolda tanto à tipicidade 
formal e subjetiva, quanto à tipicidade material, que consiste na relevância 
jurídico-penal da ação, visto que restou destacado que o furto em questão não 
representa fato isolado na vida do paciente, impondo-se, portanto, a incidência 
da norma penal de modo a coibir a reiteração criminosa.” (Rel Min Jorge 
Mussi, HC 267447, DJe 06/08/2013); o princípio da insignificância não foi 
concebido para resguardar ou legitimar constantes condutas desvirtuadas, sob 
pena de se criar um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal ou 
de se estimular a prática reiterada de furtos de pequeno valor, mormente por 
aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. (Min Sebastião Reis 
Júnior, AgRg no REsp 1376502/MG, DJe 23/08/2013);

Assim, conquanto respeite os argumentos dogmáticos que não 
coonestam essa jurisprudência, alio-me aos que, por razões derivadas 
predominantemente de política criminal, não admitem a incidência do princípio 
bagatelar em casos nos quais o agente é contumaz autor de crimes contra o 
patrimônio, ressalvadas, vale registrar, as hipóteses em que a inexpressividade 
da conduta ou do resultado é tão grande que, a despeito da existência de maus 
antecedentes, não se justifica a utilização do aparato repressivo do Estado para 
punir o comportamento formalmente tipificado como crime.

Neste último aspecto até se poderia dizer que a tentativa de furto 
imputada ao paciente se mostra inexpressiva sob o ponto de vista da mera lesão 
ao bem jurídico tutelado, porquanto o bem objeto da ação delitiva era uma 
caixa de pilhas. Mas a ação, como um todo, revestiu-se de maior 
reprovabilidade, dada a reação violenta do paciente à intervenção da segurança 
do mercado onde se deu a conduta ilícita, chegando às vias de fato, conforme 
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narrado na denúncia.

Afastada, portanto, a possibilidade de absolvição do paciente, à 
vista de uma aventada insignificância da conduta, impõe-se redimensionar sua 
pena, equivocadamente imposta no juízo de origem.

VI. Vale, a propósito, recordar que o STJ tem entendido pela 
possibilidade, no âmbito do remédio constitucional, de se readequar a 
majoração da pena somente na hipótese de desproporcionalidade evidente no 
processo de dosimetria da pena – como verificado no caso vertente –, uma 
vez que "não existe constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do 
habeas corpus  quando a pena-base é fixada de forma fundamentada em 
elementos idôneos, observando-se o princípio da proporcionalidade, de modo a 
se preservar o livre convencimento motivado e a discricionariedade vinculada 
do julgador" (HC 226.918/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6T, DJe 
1.8.2013). 

Por conseguinte, na primeira etapa da dosimetria, afasto a 
valoração excessivamente negativa das circunstâncias judiciais, referente 
às condenações transitadas em julgado pela prática de infrações patrimoniais 
pelo paciente, há quase 14 anos. Aumento a pena-base em 6 meses, 
correspondentes à metade da cominada para o crime de furto simples. Logo, 
fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Ante a ausência de atenuantes e agravantes, realizo a mesma 
redução efetuada no juízo a quo, de 2/3 da pena, em face do conatus , certo de 
que a ação delitiva permaneceu bem distante da consumação do delito iniciado 
pelo paciente. Por conseguinte, define-se a pena em 6 meses de reclusão, pela 
prática do crime positivado no artigo 155, caput c/c art. 14, II, ambos do 
Código Penal Brasileiro. 

VII. Considerando a nova pena fixada, verifico a ocorrência de 
causa extintiva da punibilidade, consistente na prescrição da pretensão 
punitiva estatal relacionada ao crime imputado ao recorrente.

Isso porque o recebimento da denúncia ofertada pelo 
Ministério Público ocorreu em 16.3.2010 (conforme afirmado pelo Tribunal de 
origem no acórdão a quo - fl. 30). Tendo em vista que o paciente foi absolvido 
em primeiro grau, sua condenação, mercê de apelação do Parquet , somente 
veio a se dar em 8.5.2012, ocasião em que o Tribunal de Justiça impôs ao então 
apelado a pena de 1 ano de reclusão e julgou extinta a punibilidade, 
relativamente à contravenção de vias de ,fato pela ocorrência da prescrição da 
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pretensão punitiva,

Na oportunidade do julgamento deste habeas corpus , a pena 
ficou definida, portanto, em 6 meses e reclusão. Logo, a prescrição passa a 
regular-se pela pena imposta, cujo prazo prescricional é de 2 (dois) anos, 
conforme dicção do artigo 109, VI, do Código Penal, em redação anterior à 
Lei n. 12.234/2010, aplicável à época dos fatos, e § 1º do art. 110 do mesmo 
diploma legal, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença 
final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, 
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada 
ao crime, verificando-se: 
(...)
VI - em dois anos , se o máximo da pena é inferior a um ano.

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença 
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos 
prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um 
terço, se o condenado é reincidente.
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito 
em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu 
recurso, regula-se pela pena aplicada.

Considerando, pois, que entre o recebimento da denúncia, em 
16.3.2010, e o acórdão condenatório, julgado em 8.5.2012, transcorreram 
mais de 2 anos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na 
modalidade retroativa, em relação ao crime imputado ao paciente, é medida que 
se impõe.

Assinale-se que, nesses termos, a prescrição operou-se em 
16.3.2012.

À vista do exposto, não conheço do writ. Concedo a ordem, de 
ofício, para declarar extinta a punibilidade pelo fato criminoso atribuído ao 
paciente, em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva, na forma do 
artigo 109, VI c/c o artigo 110, § 1º, ambos do CPB.

Oficie-se ao Tribunal de origem, bem como ao Juiz de primeiro 
grau, comunicando o teor desta decisão.
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