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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objeto a análise crítica do instituto dos antecedentes criminais no 

ordenamento jurídico brasileiro. Busca-se, através de estudo doutrinário e jurisprudencial, 

examinar, descritiva e normativamente, suas nuances de aplicação, com enfoque dirigido à 

caracterização e à incidência temporal do referido instituto sobre a dosimetria penal. O trabalho 

resgata os conceitos fundantes que circunscrevem e permeiam o tema, trazendo, ao fim, 

posicionamento do autor frente às controvérsias que surgem desta análise. 

 

Palavras-chave: antecedentes criminais – presunção de inocência – prescrição quinquenal.  



 

ABSTRACT 

 

This paper aims to provide a critical analysis of the criminal records institute within the borders 

of the brazillian criminal and constitutional law. By examining the doctrines and case law 

regarding this matter, this paper intends to further analyze, both descriptively and normatively, 

the variations provided by the different applications of the law depending on the judge or court 

who rules it, focusing on what characterizes bad criminal records and in the incidence of 

temporal limitations to that institute. This paper explains the fundamental concepts that define 

the institute`s specifies and provides the author`s input on the matter. 

  

Key words: criminal records - what characterizes bad criminal records - incidence of temporal 

limitations. 
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CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

O Direito Penal é o sismômetro de uma sociedade democrática. Sendo a vida em 

sociedade viabilizada pelas normas que se lhe aplicam, de certo, a forma como determinada 

cultura trata infrações a tais regras reflete o estágio e a estabilidade de sua democracia. 

Foco de constante crítica e mudança, o sistema penal brasileiro cria, mas também, 

importa de diferentes ordenamentos jurídicos, institutos conformadores do tratamento 

conferido àquele indivíduo que delinque. 

Ora aplicáveis à materialização e comprovação do ilícito, ora incidentes sobre a 

gradação de reprovabilidade da conduta cominada em abstrato, bem como do agente que a 

pratica, os institutos jurídico-penais devem submeter-se a constante reflexão, sob pena de 

descompasso entre o direito penal positivo e os valores de uma mesma sociedade. 

E é precisamente nessa seara que se insere – e se justifica – o exame dos antecedentes 

criminais. 

 

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

1.1.  COLOCAÇÃO DA PROBLEMÁTICA  

 

O artigo 59, do Código Penal (doravante denominado “CP”), prevê, ao tratar da fixação 

da pena-base, uma série de circunstâncias - denominadas circunstâncias judiciais – que devem 

ser valoradas pelo magistrado ou pelo tribunal sentenciante para determinar de maneira 

individualizada o quantum de pena cabível à primeira fase da dosimetria penal. 

O referido dispositivo introduz 8 (oito) vetores interpretativos à cargo do aplicador da 

dosimetria. São, na forma da lei: “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a 

personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o 

comportamento da vítima1”. 

Destacam-se, para os fins da análise proposta no presente trabalho, os antecedentes 

criminais do réu, aptos a majorar ou a diminuir, em ordem arbitrada pelo órgão sentenciante, a 

                                                      
1 Art. 59 do CP: “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: I - as penas aplicáveis dentre as 

cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento 

da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de 

pena, se cabível.” 
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pena-base do indivíduo condenado. É no que toca a qualificação de um fato pregresso da vida 

do réu como antecedente criminal para os fins supra descritos que se encerra a primeira 

controvérsia objeto deste trabalho. 

Ora, sob à luz dos preceitos constitucionais norteadores do direito penal pátrio, 

conjugados à sistemática doutrinária e jurisprudencial contemporânea, cingem-se 

posicionamentos sobre a melhor interpretação desta norma. Enquanto alguns autores advogam 

a tese de que devem ser considerados como antecedentes criminais, todo e qualquer fato 

pretérito da vida do réu que se conecte à fumaça de cometimento de um crime, outros esposam 

conceituação mais restritiva.  

A delimitação objetiva da natureza dos antecedentes impede a discricionariedade 

excessiva em sua aplicação, agindo de forma a lançar, no âmbito da dosimetria penal, o espirito 

constitucional garantista que, por vezes, queda equivocadamente enclausurado apenas à 

instrução processual penal. O primeiro questionamento que se coloca, portanto, trata de quais 

os fatos juridicamente relevantes e aptos a produzir efeito desabonador sobre o réu com reflexo 

na determinação da pena? 

Outra questão que se coloca – e que se procura contestar – no âmbito dos antecedentes 

criminais diz respeito a sua limitação temporal. O princípio do ne bis in idem, além do direito 

ao esquecimento e da vedação à pena perpétua serão – de forma não taxativa – fios condutores 

desta análise no presente trabalho. 

Versa esta segunda inquirição sobre a barreira temporal que o estado coloca sobre si 

mesmo, à exemplo de diversos outros institutos jurídicos como a prescrição ou a decadência. 

Neste específico, o estudo da reincidência, prevista no CP como agravante genérica pelo inciso 

I do art. 61, servirá de guia para a interpretação do problema posto, vez que se verificam 

diversas similaridades entre os institutos mencionados. Este o segundo questionamento objeto 

de estudo, afinal, há ou não, em determinado momento, cessação dos efeitos da pena– em todas 

as suas formas possíveis – sobre o indivíduo? 

Questiona-se, assim, a existência de efeito depurador temporal – análogo à pacificada 

prescrição quinquenal que se opera sobre o instituto da reincidência – concernente à aplicação 

dos antecedentes criminais. 
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1.2.  METODOLOGIA 

 

O presente trabalho buscará, em um primeiro momento, relatar e conceituar os 

principais institutos necessários à compreensão das controvérsias suscitadas e, em um segundo 

momento, conduzir análise prospectiva crítica e introduzir, fundamentadamente, 

posicionamentos do autor de natureza normativa sobre o tema em voga. 

Os questionamentos levantados no último subcapítulo serão endereçados a partir de 

análises qualitativas sobre as duas principais fontes do direito pátrio.  

A saber: o quadro dogmático brasileiro, através de exame detido dos principais 

doutrinadores penais e das fundamentações empregadas em suas obras; e a jurisprudência mais 

atualizada, por meio de coletânea jurisprudencial das duas principais cortes superiores do país, 

o Superior Tribunal de Justiça (doravante denominado “STJ”) e o Supremo Tribunal Federal 

(doravante denominado “STF”). 

Examinar-se-á, também, a congruência sistemática do atual tratamento conferido ao 

tema pela doutrina e jurisprudência à luz de princípios constitucionais e institutos jurídico-

penais orientadores da persecução criminal no Brasil.  

 

1.3.  OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo é se debruçar sobre os referidos questionamentos de forma a 

demonstrar que, de acordo com a presente ordem jurídica: somente há uma hipótese na qual 

entende-se cabível a valoração de antecedentes criminais com o fito de majorar a pena do sujeito 

passivo da ação penal; e que, opera-se integralmente sobre os antecedentes criminais o efeito 

depurador temporal de 5 (cinco) anos. 

 

2. ANÁLISE DOUTRINÁRIA 

 

Este capítulo tem por objeto a análise doutrinária do instituto dos antecedentes 

criminais. O desenvolvimento desta seção do trabalho se dará sob dois vieses, quais são: (i) a 

determinação conceitual do referido instituto; e (ii) a análise das controvérsias postas. 
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2.1.  CONCEITUAÇÃO  

 

O conceito de antecedentes criminais é objeto amplamente explorado e debatido pela 

Doutrina penalista brasileira. Diversos autores debruçaram-se sobre o tema com o fito de 

determinar seu conceito, bem como seu alcance e suas hipóteses de incidência. 

A necessidade de conceituar-se os antecedentes criminais surge no momento da 

imposição de sentença penal condenatória, isto é, após o trâmite, em estrita observância ao 

princípio do contraditório, da instrução processual, facultadas às partes a produção de toda e 

qualquer prova admitida em lei.  

Finda tal instrução, cabe ao magistrado singular, ou ao colegiado de julgadores, 

fundamentadamente expor, de forma a satisfazer o mandamento legal previsto no art. 155 do 

Código de Processo Penal2 (doravante denominado “CPP”), qual seja, o livre convencimento 

motivado, sob pena de nulidade do decisum, seu juízo sobre os fatos e as capitulações objeto 

do processo, culminando em absolvição ou condenação do réu.  

Nessa última, a própria sentença ou acórdão trará consigo o(s) tipo(s) penal(is) objeto 

da condenação, bem como o quantum de pena aplicável, levando em consideração os 

parâmetros legais de fixação de pena. E é justamente no campo da dosimetria penal, ou mais 

especificamente, na primeira fase de fixação da pena que se realiza o juízo de existência, e a 

consequente valoração, do passado penalmente relevante do sujeito condenado. O juízo feito 

pelo órgão sentenciante sobre os antecedentes do condenado pode servir tanto para majorar, 

quanto para diminuir a pena-base.  

Nas palavras de Luiz Regis Prado3, classifica-se, dessa forma, os antecedentes como: 

 

“(...) os fatos anteriores da vida do agente, positivos ou negativos (...)” 

  

 Existem diversas formas de ser verificar o histórico, por assim dizer, do réu de um 

processo. O próprio Código de Processo Penal prevê, em seu art. 6º, VIII4, que uma vez 

                                                      
2 Art. 155 do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” 
3 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 14. ed. – Rio de Janeiro: Saraiva, 2015, p. 428.  
4 Art. 6º, VIII do CPP: “Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial 

deverá:   VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos 

autos sua folha de antecedentes;” 
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instaurado Inquérito pela autoridade policial para apurar cometimento de crime, seja juntado 

aos autos a Folha de Antecedentes Criminais, ou FAC, do investigado. 

 Ao buscar informações sobre os eventuais processos e investigações, tanto os 

arquivados, quanto os em curso, em que figura o acusado, a autoridade começa a traçar uma 

opinião sobre o caráter do investigado. Isto é, normalmente, o primeiro contato entre o 

investigador e o investigado se dá através da FAC, o que denota sua relevância. 

 Assim, os antecedentes acompanham o indivíduo durante toda a investigação, embora 

somente venham a impactá-lo diretamente na eventualidade de uma condenação.  

No mesmo sentido, aduz E. Noronha5, ao dizer sobre os antecedentes que:    

  

   É a vida pregressa ou anteacta que deve ser investigada. 

  

Assim, a valoração dos antecedentes ampliou, retrospectivamente, o espectro sob o qual 

recai o juízo de reprovação penal, estendendo-o para além (ou aquém) da conduta imputada.  

Inobstante o acerto ou o equívoco, sob a ótica normativa, da referida opção legislativa, não há 

dúvidas quanto a importância de bem delimitar-se, dentre todos os fatos que compõe o passado 

de um indivíduo, quais os penalmente relevantes para o mencionado fito. 

Nesse contexto, em que conceito e finalidade se confundem, explica Celso Delmanto6: 

 

São os fatos anteriores de sua vida, incluindo tanto os antecedentes bons como 

os maus. Serve este componente especialmente para verificar se o delito 

foi um episódio esporádico na vida do sujeito ou se ele, com frequência ou 

mesmo habitualidade, infringe a lei.   

 

 São, portanto, os antecedentes responsáveis – de forma não exclusiva – por depor, 

perante o órgão sentenciador, sobre o caráter do sujeito foco da ação penal. A leitura atenta da 

lição de Cezar Roberto Bitencourt7 revela, de forma cristalina, o consectário principal desta 

norma: 

 

Por antecedentes se devem entender os fatos anteriores praticados pelo réu, que 

podem ser bons ou maus. São maus antecedentes aqueles fatos que merecem a 

                                                      
5 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal – São Paulo: Saraiva, 2001, p.252. 
6 DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 9. ed. rev. atual e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 254-255.  
7 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado, 9. ed. – São Paulo: Saraiva 2015, pp. 298-301. 
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reprovação da autoridade pública e que representam expressão de sua 

incompatibilidade com os imperativos ético-jurídicos. 

 

Em verdade, é isso que se busca no exame dos antecedentes. Ora, inegável a racio 

sancionatória do referido instituto, cuja própria determinação conceitual vem revestida de sua 

precípua finalidade; identificar, dentre os apenados, a figura do delinquente habitual, o infrator 

reiterado, o criminoso contumaz.  

Não raro, a persecução penal voltada ao autor do fato reprovável, e não à conduta 

antijurídica em si, importa na marginalização do indivíduo aos olhos da lei. Tal fenômeno, por 

flagrantemente antidemocrático e incondizente com o Estado de Direito, deve ser combatido. 

Nessa peleia é que se deve compreender a relevância da referida determinação conceitual. 

 

2.2.  CONTROVÉRSIA 1 – CARACTERIZAÇÃO  

 

Se os antecedentes são os fatos da vida anteacta do réu, e os maus antecedentes são 

aqueles que merecem especial reprovação, à ensejar aumento de pena para o sentenciado, torna-

se mister eleger quais as condutas pregressas adequadas ao referido propósito. Isto é, o que, 

afinal, pode ser considerado como maus antecedentes para majorar a pena-base na 1ª fase da 

dosimetria penal? 

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci8, há, apenas, duas possíveis respostas à 

referida inquirição.  

Ou bem:  

I - “considera-se tudo o que consta na folha de antecedentes do réu, sem 

qualquer distinção”, ou; II - “antecedentes são, apenas, as condenações com 

trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência 

 

A reincidência está prevista no CP através do 1º inciso do art. 619, que estipula 

taxativamente as circunstâncias que sempre agravam a pena do condenado na segunda fase da 

dosimetria.  

                                                      
8 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, 12 ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense 2016, 

pp. 438-440. 
9 Art. 61, I, do CP: “Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam 

o crime: I - a reincidência;” 
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Considera-se reincidente o agente que comete novo crime, depois de transitar em 

julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior10. 

Depreende-se da leitura do referido dispositivo, portanto, que a reincidência não se opera 

quando o trânsito em julgado do crime anterior ocorre após o cometimento do novo crime, 

atribuindo, logo, significado à expressão “condenações com trânsito em julgado que não são 

aptas a gerar reincidência”. 

Acerca das duas possíveis interpretações, como elencadas por Nucci, coloca-se 

favoravelmente à última, de maneira cristalina, a posição majoritária esposada pela doutrina.  

Nessa linha, relevante a reflexão de Cezar Roberto Bitencourt11: 

 

Embora tenha sido válido ao seu tempo, hoje, em um Estado Democrático de 

Direito, é insustentável o entendimento de Nelson Hungria, segundo o qual 

também devem ser apreciados como antecedentes penais os “processos 

paralisados por superveniente extinção da punibilidade antes de sentença final 

irrecorrível, inquéritos arquivados por causas impeditivas da ação penal, 

condenações ainda não passadas em julgado (...), processos em andamento, 

até mesmo absolvições anteriores por deficiência de prova”. Com efeito, sob 

o império de uma nova ordem constitucional e “constitucionalizando o 

Direito Penal”, somente podem ser valorados como “maus antecedentes” 

decisões condenatórias irrecorríveis. 

 

 Acertadamente, concluiu Bitencourt que a tônica interpretativa há de ser aquela que 

melhor se coaduna aos mandamentos constitucionais, princípios fundantes do Estado 

Democrático de Direito.  

Nessa esteira, explica, também, Rogério Greco12 sobre os maus antecedentes e a 

presunção de inocência que: 

 

Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se 

preste para efeitos de reincidência. Entendemos que, em virtude do 

principio constitucional da presunção de inocência, somente as 

                                                      
10 Art. 64, I do CP: “Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data 

do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) 

anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;” 
11 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado, 9. ed. – São Paulo: Saraiva 2015, pp. 298-301. 
12 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – 14. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, pp. 559-560.  
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condenações anteriores com transito em julgado, que não sirvam para 

forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do 

sentenciado, fazendo com que sua pena-base comece a caminhar nos 

limites estabelecidos pela lei penal. 

 

 Demasiado claro, o entendimento doutrinário preponderante. Soma-se a voz de Juarez 

Cirino dos Santos13, que ensina que a valoração dos antecedentes em prejuízo do condenado 

constitui hipótese excepcional diante da sistemática que orienta a interpretação do Direito 

Penal: 

 

(...) a posição crítica considera maus antecedentes somente condenações 

criminais definitivas anteriores que não configuram reincidência criminal, 

excluindo todas as outras hipóteses – na verdade, a única teoria 

compatível com o principio constitucional da presunção de inocência. 

 

 A Constituição da República disciplina a presunção de inocência através da inteligência 

do art. 5º, LVII, que impõe a observância do seguinte mandamento: “ninguém será culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.  

Quando estatuiu o referido, tratou o constituinte de expressamente vedar a aplicação de 

qualquer sanção, na esfera penal, que anteceda o processo de averiguação da responsabilidade 

penal previsto em lei. Isto é, reserva-se a aplicação de pena àqueles cuja responsabilidade esteja 

aferida em definitivo, vide o trânsito em julgado de sentença condenatória.      

Com efeito, ao majorar a pena-base do agente com base em fatos pendentes de cognição 

exauriente, impõe-se ao sujeito penalidade sem que reste superada sua presunção de inocência. 

Não por outra razão, alerta Eugênio Pacceli14 quanto às consequências da aplicação desmedida 

do instituto dos antecedentes:  

 

No caso da aplicação da pena, a previsão legal da consideração dos 

antecedentes do acusado pode trazer graves risco da aplicação de um 

direito penal do autor, por meio do qual se passa a examinar o fato, não só 

por ele mesmo, mas também a conduta pregressa do agente, como se seus 

                                                      
13 SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal, parte geral 4. ed. – Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 520.  
14 PACELLI, Eugênio. Manual de Direito Penal: parte geral. 2. ed. rev. e atual - São Paulo: Atlas, 2016, pp. 493-

494. 
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erros anteriores devessem ser levados em consideração para fins de aumento 

da pena, ainda que tais erros não tenham sido objeto de reprimenda judicial 

(penal ou não).  

 

Naturalmente que qualquer juízo que se queira fazer sobre o agente, para além 

de sua culpabilidade pelo fato, incorrerá em tais riscos. Por isso, o critério 

que nos parece decisivo para a aceitação ou não dos fatos passados (...), 

como critério de fixação da pena, é, ao lado da previsão legal (principio 

da legalidade), a observância do devido processo legal em que se possa, 

de fato, afirmar-se, com convicção, a responsabilidade pelo fato a ser 

considerado. 

 

Embora o citado entendimento possa gerar alguma perplexidade, sobretudo 

naquelas hipóteses em que a pessoa está sendo processada em varias e 

diferentes ações penais, ou que esteja indiciada em inúmeros inquéritos 

policiais, o fato é que não se deve correr o risco de antecipar-se o juízo 

negativo sobre o fato ainda não definitiva e judicialmente esclarecido. 

 

Não fosse assim, teria o legislador constituinte se omitido quanto à necessidade de 

respeitar-se os princípios da legalidade, conscritos nos arts. 5º, II e 37, caput, da CRFB/8815 e 

do devido processo legal, na forma dos incisos LIII e LIV do art. 5º, da Carta Magna16, 

porquanto sua observância garante a legitimidade da imposição de sanções estatais sobre o 

cidadão. 

 Somente quando os órgãos encarregados de investigar, acusar e julgar o indivíduo 

preservam a legalidade negativa - que se impõe à todas as esferas da administração pública, 

garantindo que nenhum ato emanado do Poder Público será realizado se não previsto 

expressamente em lei – é que se pode afirmar com veemência que o resultado do processo penal 

foi atingido com êxito. 

                                                      
15 Art. 5º, II, da CRFB/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei;” Art. 37, caput, da CRFB/88: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” 
16 Art. 5º, LIII e LIV, da CRFB/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela 

autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;” 
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Ora, cumpre ressaltar que o resultado ideal do processo penal não é, e não deve ser, 

jamais a absolvição ou a condenação, sendo tais, apenas, consequências lógicas de sua real 

finalidade; a observação estrita do rito legal. 

E é justamente sob este prisma que se justifica sejam excluídos da qualificação de 

antecedentes, quaisquer dos seguintes:  

 

Processos ou inquéritos em curso, mesmo com indiciamento; não devem 

ser considerados como maus antecedentes diante da garantia da presunção de 

inocência (CR, art. 5º, LVII; PIDCP, art. 14, 2; CADH, art. 8º, 2, primeira 

parte), Processos com prescrição da pretensão punitiva; tratando-se da 

extinção da punibilidade em razão da “prescrição da pretensão punitiva”, não 

devem ser considerados contra o agente, Fatos posteriores ao crime; a 

conduta posterior ao crime, sem ligação com este, é estranha ao fato que está 

sendo julgado e não pode, por isso, ser nele considerada, e a Condenação 

transitada em julgado antes do novo fato que está sendo julgado; como 

gera reincidência (CP, art. 61, I e 63), não deverá ser considerada, ao mesmo 

tempo, mau antecedente, para não constituir bis in idem17.  

 

Repise-se, cristalina a manifestação majoritária da doutrina pátria no sentido de 

considerar como maus antecedentes, portanto, apenas a Condenação por fato anterior, 

transitada em julgado após o novo fato18.   

A respeito, veja-se nas sábias palavras de Greco19: 

 

Suponhamos que o sentenciado possua três condenações anteriores com 

transito em julgado e que o fato pelo qual está sendo condenado foi praticado 

antes do trânsito em julgado de qualquer ato decisório condenatório. Não 

poderá ser considerado reincidente, pois o art. 63 do Código Penal diz 

verificar-se a reincidência quando, o agente comete novo crime depois de 

transitado em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha 

condenado por crime anterior. Nesses casos as condenações anteriores 

servirão para atestar seus maus antecedentes.  

                                                      
17 DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 9. ed. rev. atual e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 254-

255.  
18 DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 9. ed. rev. atual e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2016, pp .254-

255.  
19 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – 14. ed. Rio de janeiro: Impetus, 2012, pp. 559-560 
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Nessa linha, conclui Celso Delmanto20, de forma categórica: 

   

Condenação por fato anterior, transitada em julgado após o novo fato: 

Embora não gere reincidência, sendo o acusado como se costuma dizer de 

forma imprópria, “tecnicamente primário”, pode ser considerada como mau 

antecedente. Esta, a nosso ver, em face da garantia constitucional da 

presunção da inocência, é hoje a única hipótese que pode ser considerada 

como mau antecedente. 

 

2.3. CONTROVÉRSIA 2 – EFEITO DEPURADOR TEMPORAL 

 

Vencida a etapa conceitual sobre a determinação dos fatos aptos a provocar a incidência 

do referido instituto no que tange a fixação da pena-base, cumpre, nesse momento, questionar 

o efeito do tempo sobre a aplicação dos antecedentes.  

Nas palavras de Ruy Barbosa21, “a justiça tardia nada mais é do que injustiça 

institucionalizada”. Assim como outros tantos, intuiu o saudoso polímata brasileiro que a 

consideração do impacto temporal sobre a prestação jurisdicional é inevitável, vez que a mora 

excessiva deprecia tanto as razões, quanto as consequências que legitimam a aplicação do 

direito. 

Por tal razão, revela-se a fulcral adequar os efeitos das normas, sempre via atividade 

legiferante, à passagem do tempo, restringindo e modulando, quando oportuno, sua incidência 

no caso concreto. Nesse contexto, inquire-se, se analogamente ao instituto da reincidência, 

estão os maus antecedentes sujeitos à caducidade?  

Vejamos. O efeito depurador de 5 (cinco) anos, aplicável à reincidência, está previsto 

pelo Código Penal através do art. 64, I: 

 

Art. 64. Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 

cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido 

                                                      
20 DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 9. ed. rev. atual e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 254-

255.  
21 Trecho do discurso de paraninfo da Faculdade de Direito de São Paulo "Oração aos Moços". Disponível em 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/scripts/scripts/rui/mostrafrasesrui.idc?CodFrase=1086>. Acesso em 13 de 

novembro 2017. 
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período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da 

suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (Redação 

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Sobre o tema, Mirabete22, em precisa lição, explica que: 

 

Não prevalece para efeito de reincidência a condenação anterior, se entre a 

data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido 

período de tempo superior a cinco anos, computando o período de prova da 

suspensão ou livramento condicional, se não ocorrer revogação. 

 

Quando optou o legislador criminal por conferir reprovabilidade à reiteração criminosa, 

certamente não o fez de modo irrestrito. Ao proscrever a transcrita norma, positivou um escopo 

temporal limitador do direito do estado de agravar a pena do indivíduo, que recai sobre a 

conduta típica objeto da acusação. Isso porque entendeu que as circunstâncias arbitradas pelo 

magistrado no momento de fixação da pena devem estar circunscritas a um lapso temporal 

razoável. 

O mesmo raciocínio há que ser importado à análise dos antecedentes criminais. Do 

contrário estaríamos diante de penalidade eterna, inadmissível em um Estado de Democrático 

de Direito. 

Nessa toada, advoga a doutrina majoritariamente23 no sentindo de que: 

 

É indispensável que se respeite a limitação temporal dos efeitos dos “maus 

antecedentes”, adotando-se o parâmetro previstos para os “efeitos de 

reincidência”, fixado no art. 64 do CP em cinco anos, por autorizada 

analogia. Advogando a mesma tese, sustenta Salo de Carvalho (...) in verbis: 

“o recurso à analogia permite-nos limitar o prazo de incidência dos 

antecedentes no marco dos cinco anos – delimitação temporal da reincidência 

–, visto ser a única orientação permitida pela sistemática do Código Penal.  

 

                                                      
22 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal 18. ed. – São Paulo: Atlas, 2002, p. 303.  
23 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado, 9. ed. – São Paulo: Saraiva 2015, pp. 298-301. 
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A condenação penal transitada em julgado não apta a gerar reincidência que, como visto 

no subcapítulo anterior, justifica a imposição de aumento da pena-base, deve respeitar o referido 

limite de 5 (cinco anos).  

 Em outras palavras, o trânsito em julgado de condenação anterior, que sobrevier entre o 

cometimento de um novo crime e sua eventual sentença condenatória, somente prestará para 

gerar maus antecedentes se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a data da 

condenação pelo segundo crime, tiverem passado menos de 5 (cinco) anos. 

É como entende Juarez Cirino dos Santos24 ao enunciar o seguinte: 

 

Em qualquer hipótese, a teoria e a jurisprudência moderna condicionam 

a validade dos antecedentes ao prazo de 5 (cinco) anos, por aplicação 

analógica do prazo de validade da reincidência (art. 64, I, CP). 

 

Exemplificando, imagine-se que Rafael comete um crime no dia 17 de janeiro do ano 

2000, pelo qual, após interpor recurso de apelação, é condenado em segunda instância no dia 7 

de janeiro do ano de 2003. Rafael se conforma e não recorre do acórdão, que transita em julgado 

no dia 17 de janeiro de 2003. Por qualquer razão prevista em lei, Rafael encerra seu 

cumprimento de pena no dia 17 de janeiro de 2005. Caso Rafael tenha cometido outro delito no 

dia 15 de janeiro de 2003, -  anteriormente, portanto, ao trânsito em julgado de seu primeiro 

crime – não poderia ser considerado reincidente, mas haveria justa causa a consubstanciar a 

incidência de maus antecedentes. No entanto, se entre o dia 17 de janeiro de 2005 – data em 

que Rafael teve sua pena extinta - e a data da sentença condenatória referente ao segundo crime 

– praticado em 15 de janeiro de 2003 - tiverem se passado mais que 5 (cinco) anos, não será 

possível considerar como maus antecedentes o crime praticado no dia 17 de janeiro de 2000. 

Isto é, para que a condenação que transitou em julgado no dia 17 de janeiro de 2003 possa gerar 

maus antecedentes, a condenação referente ao crime perpetrado em 15 de janeiro de 2003 deve 

ser proferida até a data limite de 17 de janeiro de 2010 – 5 (cinco anos) após o cumprimentou 

ou extinção da primeira pena. 

Isso porque, de acordo com Heleno Fragoso25: 

  

                                                      
24 SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal, parte geral 4. ed. – Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 520.  
25 FRAGOSO, Heleno. Lições de Direito Penal: parte geral. 13ed., rev. - Rio de Janeiro: Forense 1995, p. 332.  
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Vencido o prazo de cinco anos, o agente se considera primário se vier a 

praticar novo crime, para todos os efeitos (...). A condenação anterior, 

vencido o prazo de cinco anos, não pode ser considerada para 

caracterizar maus antecedentes. 

 

Ademais, forçoso reconhecer, também, que as condenações transitadas em julgado antes 

do cometimento de novo crime e, portanto, aptas a gerar reincidência, após o decurso de 5 

(cinco) anos contados do cumprimento ou extinção da pena - quando o réu retoma a condição 

de primário – não poderão tornar-se antecedentes criminais. 

Entendimento diverso não pode ser concebido sem que haja prejuízo direto e flagrante 

à vedação da dupla incriminação, ou ne bis in idem. Nessa esteira, veja-se o entendimento 

majoritário da doutrina, amparado nas palavras de Celso Delmanto26: 

 

Condenação transitada em julgado antes do novo fato que está sendo julgado: 

Como gera reincidência (CP, art. 61, I e 63), não deverá ser considerada, ao 

mesmo tempo, mau antecedente, para não constituir bis in idem. Caso o prazo 

depurador de 5 anos (CP, art. 64, I) já tenha passado antes do 

cometimento do novo crime, não deve igualmente ser considerada nos 

antecedentes, pois não seria coerente que a condenação anterior, não 

gerando mais reincidência, passasse a ser considerada mau antecedente. 

 

3.  ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

Assentada a visão doutrinária sobre as problemáticas postas, cumpre proceder à análise 

jurisprudencial do instituto dos antecedentes criminais. Para tanto, este capítulo abordará, a 

partir do exame de precedentes dos principais tribunais superiores do país, o Superior Tribunal 

de Justiça (doravante denominado “STJ”) e o Supremo Tribunal Federal (doravante 

denominado “STF”), as duas inquirições apresentadas na seção anterior, quais são: (i) a 

determinação do que está apto a caracterizar maus antecedentes e a consequente exasperação 

da pena na primeira fase da dosimetria penal; e (ii) qual o entendimento que prevalece nos 

tribunais superiores acerca do efeito depurador temporal de 5 anos, previsto no art. 64, I, do 

CP, em relação aos antecedentes criminais. 

                                                      
26 DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 9. ed. rev. atual e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254-255.  
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3.1.   JURISPRUDÊNCIA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CARACTERIZAÇÃO  

 

Retomando a temática enfrentada com clareza pela doutrina acerca dos vetores aptos a 

caracterizar maus antecedentes e, subsequentemente, majorar a reprimenda imposta ao 

condenado na primeira fase da dosimetria, cumpre repisar conclusão uníssona da melhor 

doutrina, em que apenas a:  

 

Condenação por fato anterior, transitada em julgado após o novo fato: 

Embora não gere reincidência, sendo o acusado como se costuma dizer de 

forma imprópria, “tecnicamente primário”, pode ser considerada como mau 

antecedente. Esta, a nosso ver, em face da garantia constitucional da 

presunção da inocência, é hoje a única hipótese que pode ser considerada 

como mau antecedente27. 

 

Ora, sendo a condenação transitada em julgada por fato anterior a única hipótese cabível 

sob a vigência da sistemática constitucional contemporânea, a questão que se formulou perante 

os tribunais superiores reside na (im)possibilidade de valorar negativamente inquéritos penais 

e processos em curso – assim entendidos aqueles em que não houve trânsito em julgado – para 

fins de maus antecedentes. 

Iniciando a análise pelo Supremo Tribunal Federal, importa salientar a evolução 

jurisprudencial concernente ao tema para, ao final, deslindar conclusões sobre o tratamento 

conferido pelo Tribunal ao presente objeto.  

Em posicionamento harmônico com o exposto pela doutrina, ressalta-se o 

paradigmático HC 79966/SP julgado no ano 2000 em que a Corte, em expressa alusão à 

evolução doutrinária previamente exposta, modificou o ultrapassado entendimento que permitia 

a valoração negativa dos antecedentes do réu com base em inquéritos penais e processos ainda 

em curso para afirmar tese congruente com o mandamento constitucional presente no art. 5º, 

LVII: 

E M E N T A: HABEAS CORPUS - INJUSTIFICADA EXACERBAÇÃO 

DA PENA COM BASE NA MERA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS OU 

DE PROCESSOS PENAIS AINDA EM CURSO - AUSÊNCIA DE 

                                                      
27 DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 9. ed. rev. atual e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 254-

255.  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=79966&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL - PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII) - 

PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. O princípio constitucional da não-

culpabilidade, inscrito no art. 5º, LVII, da Carta Política não permite que 

se formule, contra o réu, juízo negativo de maus antecedentes, fundado 

na mera instauração de inquéritos policiais em andamento, ou na 

existência de processos penais em curso, ou, até mesmo, na ocorrência de 

condenações criminais ainda sujeitas a recurso, revelando-se arbitrária a 

exacerbação da pena, quando apoiada em situações processuais 

indefinidas, pois somente títulos penais condenatórios, revestidos da 

autoridade da coisa julgada, podem legitimar tratamento jurídico 

desfavorável ao sentenciado. Doutrina. Precedentes. (HC 79.966/SP, 

Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ13/06/2000).  

 

Nesse sentido, veja-se, ainda, trecho do referido voto, em que o Min. Celso de Mello, 

após voto-vista divergente apresentado pelo Min. Maurício Correia, fundamenta sua conclusão 

utilizando-se do inafastável raciocínio jurídico constitucional esposado por Damásio de Jesus e 

Delmanto: 

A doutrina penal, pronunciando-se a respeito do tema ora em exame, rejeita, 

sumariamente, a possibilidade de se fixar a pena-base com fundamento em 

situações de absoluta neutralidade condenatória, que só evidenciem a 

existência de simples persecutio criminis, sem qualquer e definitivo 

pronunciamento jurisdicional contra o acusado. 

 

Por isso mesmo, assinala DAMÁSIO E. DE JESUS (“Código Penal 

Anotado”, p.140/141, 1989, Saraiva), “Não devem ser considerados como 

antecedentes, prejudicando o réu, processos em curso (TACrimSP, 

RvCrim 124.212, JTACrim, 78:14); inquéritos em andamento (TACrimSP, 

RVCrim 124.212, JTACrim, 78:14); sentenças condenatórias ainda não 

confirmadas (TACrimSP, RVCrim 121.212, JTACrimSP 78:14); simples 

indiciamento em inquérito policial (TACrimSP, ACrim 331.713, RT, 

586:338); fatos posteriores não relacionados com o crime (TFR, ACrim 

6.448, DJU, 14 nov. 1985, p. 20.614); fatos anteriores à maioridade penal 

(TACrimSP, ACrim 245.015, JTACrimSP, 67:310); sentenças absolutórias 

(RT, 572:391); refereência feita pelo delegado de polícia de que o 

indivíduo tem vários inquéritos contra si (JACRimSP, 65/67); simples 
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denúncia (JTACrimSP, 49:242); periculosidade (JACRimSP, 54:425); e 

revelia, de natureza estritamente processual (TACrimSP, HC 155.748, 

JTACrimSP, 90:88)” 

 

Também perfilha igual orientação o magistério de CELSO DELMANTO, 

ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JÚNIOR E FÁBIO M. 

DE ALMEIDA DELMANTO (“Código Penal Comentado”, p. 107, 5ª ed., 

2000, Renovar),cuja lição acentua, com inteira propriedade que, na 

dosagem das sanções penais, “não devem ser considerados autos de flagrante 

(...), inquéritos, mesmo com indiciamento (...) e processos em andamento 

(...), ou, ainda, sentenças pendentes de recurso (...), sendo necessário o 

trânsito em julgado destas (...), em face do principio constitucional da 

presunção de inocência ...” (grifei) 

 

Esse entendimento – que se revela atento à presunção constitucional de não-

culpabilidade (CF, art. 5º, LVII) – adverte, corretamente, com apoio na 

jurisprudência dos Tribunais (RT 418/286 – TR 422/307 – RT 572/391 – RT 

586/338), como já enfatizado, que processos penais em curso, ou inquéritos 

policiais em andamento ou, até mesmo, condenações criminais ainda sujeitas 

a recurso não podem ser consideradas, enquanto episódios processuais 

suscetíveis de pronunciamento judicial absolutório, como elementos 

evidenciadores de maus antecedentes do réu. 

 

É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, por unânime 

votação, que “Não podem repercutir, contra o réu, situações jurídicos-

processuais ainda não definidas por decisão irrecorrível do Poder Judiciário, 

especialmente naquelas hipóteses de inexistência de título penal condenatório 

definitivamente constituído” (RTJ 139/885, Rel. Min, CELSO DE MELLO).” 

 

Tal precedente sinalizou a virada de entendimento da Corte sobre o tema, iniciando a 

sequência de julgados que culminou no reconhecimento da Repercussão Geral de Tema 129, 

materializada sob a forma do Recurso Extraordinário 591.054/SC, de relatoria do Min. Marco 

Aurélio. 

O referido extraordinário foi interposto pelo Ministério Público Federal de Santa 

Catarina que arguiu “haver o Tribunal de origem, mediante o acórdão impugnado, conferido 
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errônea interpretação e extensão ao postulado constitucional da não culpabilidade, aduzindo, 

assim, não implicar afronta a esse princípio o exame de processos penais em curso para fins de 

avaliação de maus antecedentes, porquanto é circunstância que efetivamente diz respeito à vida 

pregressa do agente e que não pode ser olvidada na fixação da pena-base, presente o princípio 

da igualdade.” 

Julgado no dia 5 de junho de 2014, o RE cingiu opiniões entre os ministros, forçando o 

adiamento da decisão em razão do empate por 4 (quatro) votos de cada lado. Após os votos dos 

Ministros Marco Aurélio (Relator), Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki e Gilmar Mendes, 

negando provimento ao Recurso Extraordinário, e os votos dos Ministros Ricardo 

Lewandowski, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, dando provimento ao Recurso, o 

julgamento foi suspenso, ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Dias 

Toffoli. 

No entanto, com o retorno dos Ministros ausentes, somaram-se mais dois votos à tese 

constitucionalizadora do instituto, sobrevindo em 17 de dezembro de 2014, posicionamento de 

que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode 

ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 

Decidido por maioria de 6 (seis) votos a 4 (quatro), e nos termos do voto do Min. 

Relator, que negou provimento ao Recurso Extraordinário, vencidos os Ministros Ricardo 

Lewandowski (Presidente), Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, prevaleceu no STF o 

entendimento aqui defendido. Nas palavras do eminente Min. Luís Roberto Barroso: 

 

Na questão específica do artigo 59, saber se a existência de processos judiciais 

sem trânsito em julgado pode ou não ser computada para fins de majoração da 

pena, manifestaram-se duas posições: a do Ministro Marco Aurélio, que 

entende que, neste caso, há violação ao princípio da presunção da inocência 

ou, como Sua Excelência se referiu, ao princípio da não culpabilidade, e a 

posição manifestada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que 

a presunção da inocência não impediria a consideração dos maus 

antecedentes.  

 

Senhor Presidente, dentro desta minha perspectiva de não exacerbação do 

Direito Penal, nesta quadra da vida brasileira, eu estou aderindo à posição do 

Ministro Marco Aurélio. Penso que não seria fora de propósito cogitar-se que, 

na hipótese de haver condenação em Primeiro Grau, portanto, ainda que não 
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transitado em julgado, ou condenação em Segundo Grau, ainda que não 

transitado em julgado, se pudesse considerar rompida a presunção de 

inocência. Eu devo dizer que eu me disponho a este debate, porém, a decisão 

do Plenário do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Eros Grau, 

e com votação expressiva, entendeu que a presunção de inocência somente se 

rompia a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. E, ainda, 

quando esta posição possa não ser pacífica, esta, ainda, é a posição dominante 

no Plenário, que talvez, em algum momento, se tenha que rediscutir. Portanto, 

há manifestação do Plenário do Supremo no sentido de que, antes do trânsito 

em julgado, não se possa considerar rompido o princípio da não culpabilidade.  

De modo que, prestigiando a interpretação do artigo 5º, inciso LVII, que ainda 

hoje vigora no Plenário, eu estou entendendo que a falta de trânsito em julgado 

não é possível levar em conta, para fins de maus antecedentes, a existência de 

inquéritos ou de processos judiciais nas hipóteses em que não haja o trânsito 

em julgado. 

 

Contudo, a segurança jurídica conferida pelo julgamento da matéria no pleno do STF 

sob a ótica da Repercussão Geral não perdurou por muito tempo.  

Os HC’s 94680/SP e 94620/MS, começaram a ser julgados em conjunto em março de 

2009, quando o relator do caso, Ministro Ricardo Lewandowski, votou pelo indeferimento dos 

habeas que discutiam o uso de inquéritos e processos em curso para desabonar os antecedentes 

do réu.  

Naquela ocasião, o ministro disse entender que a legislação permite certo grau de 

discricionariedade ao magistrado, que pode considerar como maus antecedentes a existência de 

condenações sofridas pelos réus, mesmo que não definitivas. O julgamento foi suspenso por 

pedido de vista do ministro Cezar Peluso (aposentado). 

Sucessor de Peluso, o ministro Teori Zavascki apresentou voto na sessão de 24 de junho 

de 2015, se manifestando no sentido de aplicar o entendimento firmado no RE 591.054/SC nos 

dois casos. A maioria dos ministros acompanhou o ministro Teori, votando no sentido de deferir 

os Habeas Corpus, em respeito ao principio da colegialidade. 

Entretanto, como alguns votos foram proferidos com ressalva de opinião e em respeito 

unicamente ao princípio da colegialidade, os ministros concluíram que a tese em questão 

poderia ser oportunamente revista, conforme prevê o artigo 103 do Regimento Interno do STF, 

segundo o qual “qualquer dos ministros pode propor a revisão da jurisprudência assentada em 
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matéria constitucional e da compendiada na Súmula, procedendo-se ao sobrestamento do feito, 

se necessário”. 

Assim, quedou consignada na referida decisão que “O Tribunal se pronunciou no 

sentido da possibilidade de rever a tese firmada no RE 591.054, e, nesse sentido, o Ministério 

Público Federal envidará esforços para identificar um caso para submeter ao Plenário 

oportunamente.” 

Sendo certo que essa foi a última manifestação do Tribunal referente ao tema em 

comento, observa-se que, ainda que a questão não esteja sedimentada em caráter definitivo, não 

se vislumbra, diante da evolução da jurisprudência do Tribunal e da fundamentação apresentada 

pela tese vencedora, subsídio jurídico-argumentativo suficiente para permitir um retorno 

recrudescedor à visão que desprestigia uma das principais premissas, se não a mais importante, 

do direito penal democrático-constitucional brasileiro, qual seja, a superação da presunção de 

inocência somente pode estar lastreada em condenações com trânsito em julgado. 

  

3.2.  JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CARACTERIZAÇÃO  

 

Se no STF tal entendimento, apesar de majoritário em grande parte, ainda sofre com o 

tempero de seus opositores, no Superior Tribunal de Justiça a questão é absolutamente pacífica. 

O entendimento do STJ no sentido de considerar ilegal a fixação da pena-base acima do 

mínimo em razão apenas de inquéritos e processos em curso se repete desde meados da década 

de 90. 

Dessa ordem, destaca-se o REsp 87590/SP, julgado em 1996, de relatoria do Min. José 

Dantas, um dos primeiros precedentes nesse sentido: 

 

EMENTA:CRIMINAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 

ANTECEDENTES. PENA BASE. - EXACERBAÇÃO. OS MAUS 

ANTECEDENTES CONFIGURADOS PELA EXISTENCIA DE 

INQUERITOS OUTROS, EM CURSO CONTRA O REU PRIMARIO, NÃO 

SE PRESTAM COMO FUNDAMENTO DE UM MAIOR RIGORISMO DA 

PENA BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MINIMO COMINADO. 

  

Ademais, importa ressaltar que a leitura atenta do voto do Min. José Dantas revela 

fundamentação retirada de precedentes de outros tribunais, em exercício lógico de aplicação 

conceitual do postulado do art. 5º, LVII, trazido pela Constituição de 1988: 
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De acordo com a jurisprudência e a doutrina dominantes, não se podem 

considerar maus antecedentes indiciamentos em inquéritos, ante o princípio 

constitucional de que ninguém deve ser considerado culpado até o trânsito em 

julgado da sentença condenatória” (DJU, II, 10.04/95, página 20.105). – fls. 

747. Ap. Crim. 940135049, TRF 1ª Reg. Rel. Juiz Tourinho Neto, DJ de 

06.02.95 

Portanto, essa orientação jurisprudencial serve ao conhecimento do recurso. E 

a servir-lhe, para prover parcialmente o recurso, com a devida vênia das 

fontes, não se carece de inteira adesão aos precedentes, cuja veemência de 

expressão generaliza a recusa à existência de inquérito policial como 

indicativo de maus antecedentes. 

  

Assim, com o passar dos anos, julgado após julgado tornaram cediço o entendimento, 

hoje uníssono, do STJ. A edição da Súmula STJ 444/2010 denota, sem sombra de dúvidas, o 

posicionamento a qual se filia o Tribunal. Vejamos:  

 

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para 

agravar a pena-base. (Súmula 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/04/2010, DJe 13/05/2010) 

 

A aplicação da referida súmula pode ser facilmente localizada na fundamentação de 

acórdãos do STJ até a presente data, reverberando coerência às manifestações emanadas pelo 

respeitado Tribunal.  

Com efeito, a partir do recentíssimo HC 302642/PE, julgado pelo Min. Ribeiro Dantas, 

em 12 de setembro de 2017, é possível elucidar e ilustrar com clareza a grandeza do impacto 

da referida Súmula sobre a questão objeto de análise. 

Observa-se que a Súmula 444/2010 repercute tanto diretamente – pois presente na 

fundamentação do voto do Min. Ribeiro Dantas – quanto indiretamente – vez que constatada 

na fundamentação do HC 126137/SP, julgado em 21 d março de 2011 pela Min. Laurita Vaz, 

e utilizado como precedente para fundamentar o voto do HC 302642/PE – na consolidação e 

uniformização da jurisprudência do STJ: 

 



 

22 

 

Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em 

andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não 

podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, 

sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não 

culpabilidade.  A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na 

Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de 

ações penais em curso para agravar a pena-base. Nesse sentido:  

 

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL DE 

NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA 

PARA JUSTIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TIDAS POR 

DESFAVORÁVEIS. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar 

com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma 

justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para 

reprovação do crime.  2. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-

base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas 

de fundamentação objetiva para justificar a exasperação. 3. Este Superior 

Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, tem 

reiteradamente decidido pela impossibilidade da utilização de inquéritos ou 

ações penais em andamento para configurar maus antecedentes no momento 

da fixação da pena-base, em respeito ao princípio da não culpabilidade. 

Incidência do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte. 4. Esta Corte de Justiça 

já se posicionou no sentido de que a personalidade do criminoso não pode ser 

valorada negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes 

para sua efetiva e segura aferição pelo julgador. Precedentes. 5. A sentença 

não fez nenhuma menção a fato concreto que embasasse as conclusões 

desfavoráveis acerca das circunstâncias e consequências do delito. 6. Ordem 

concedida para, mantida a condenação do Paciente, reformar a sentença de 

primeiro grau e o acórdão impugnados, tão somente na parte relativa à 

dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal." (HC n. 

126.137/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 

21/3/2011). Deveras, conforme se infere de sua folha de antecedentes 

criminais (e-STJ, fls. 92-93), o paciente, malgrado estivesse sendo processado 

pela prática de crimes graves, não ostentava condenação transitada em julgado 
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à época dos delitos apurados no bojo do processo-crime, o que não permite a 

valoração negativa dos seus antecedentes. Ademais, no tocante à 

personalidade, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente 

decisão, alterou seu posicionamento sobre o tema e decidiu que é inidônea a 

utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir 

como negativa a personalidade ou a conduta social do agente (HC 366.639/SP, 

Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, 

DJe 5/4/2017). Assim, deve ser afastado o incremento da pena-base pelos 

antecedentes do réu e pela valoração negativa de sua personalidade, ficando 

mantido, no mais, os demais fundamentos do decreto condenatório.  

  

Merece especial atenção, ainda que não se amolde aos limites do presente trabalho, os 

parágrafos finais do voto colacionado, pois deles se depreende que a evolução jurisprudencial 

segue caminhando, ainda que paulatinamente, em direção ao afastamento da discricionariedade 

exacerbada conferida aos órgãos sentenciantes. 

Nesse sentido, entende-se a recente mudança de entendimento do STJ acerca da 

caracterização de outras circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a saber, 

conduta social e a personalidade do agente. 

   

3.3. JURISPRUDÊNCIA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITO DEPURADOR TEMPORAL 

 

Superada a análise referente a caracterização conferida pelos principais tribunais 

superiores nacionais a casos concretos envolvendo maus antecedentes, impende inquirir, sob a 

mesma ótica, qual o tratamento jurisprudencial concernente à aplicação do efeito depurador 

temporal de 5 (cinco) anos ao referido instituto. 

Sabe-se que a posição doutrinária se firma no sentido de conceber o sistema penal pátrio 

de maneira a harmonizá-lo sistematicamente com os preceitos constitucionais impulsionados 

pela Carta Magna de 1988. 

Nesse sentido, destaca-se a presunção de inocência, bem como a vedação constitucional 

à pena perpétua e o direito o esquecimento, sendo estes preceitos instrumentais para 

fundamentar interpretações constitucionais do direito penal como um todo e, sobretudo, da 

dosimetria e execução da pena, pois estas últimas oferecem acurados parâmetros de 

balizamento da repressão penal do estado. 
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No STF, a questão do efeito depurador incidente sobre os maus antecedentes, assim 

como aquela do capítulo anterior, também é objeto de Repercussão Geral, numerada sob o tema 

150, que reza: 

 

Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos 

como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 

 

 O caso paradigma trata-se do RE 593.818/SC, interposto pelo Ministério Público 

Federal de Santa Catarina e cuja Repercussão Geral foi reconhecido em 2009, sob a Relatoria 

do Min. Luís Roberto Barroso. 

 O RE, apesar de ter sido pautado para julgamento em 5 de outubro de 2016, não foi 

apreciado pela Corte até hoje, constando apenas parecer favorável ao provimento do 

extraordinário emanado pela Procuradoria Geral da República. 

A jurisprudência mais antiga da Corte data ao início da década de 90, quando um 

Supremo Tribunal Federal de composição diversa da atual entendia que: “se a elevação da pena 

e a adoção do regime fechado se deveram aos maus antecedentes do paciente e não a uma 

situação de reincidência, não vinga a alegação de que esta ficou superada pelo decurso do tempo 

(arts. 64, inciso i, 59, inciso iii, e 33, par-3., do c. penal).” (HC 68.111/RJ, 16/10/1990, Primeira 

Turma, Rel. Min. Sydney Sanches). 

Com efeito, a Suprema Corte manteve entendimento nesse sentido aproximadamente 

até o ano de 2013, conforme diversos precedentes, dos quais destaca-se o RHC 106.814/MS, 

julgado no ano de 2011, pela Primeira Turma e sob a Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.  

Neste, o Ministro fundamenta sua decisão contrária à pretensão defensiva de redução da 

pena-base ao mínimo legal utilizando-se, além de precedentes, de fontes doutrinárias, conforme 

veja-se: 

 

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a definição de maus 

antecedentes anota que a corrente mais acertada, à qual me filio, é a de que 

devem ser consideradas como antecedentes, para fins de fixação da pena, 

“apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar 

reincidência.” A mesma orientação é sustentada por Damásio de Jesus, que 

defende que “condenações anteriores, ainda que não gerem reincidência” são 

consideradas nos antecedentes. Com essas observações, nego provimento ao 

recurso.  
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Ocorre que, assim como demonstrado no segmento doutrinário deste trabalho, bem 

como no subcapítulo anterior, observa-se, com o passar dos anos, crescente adesão ao raciocínio 

jurídico implementador da constituição, encampando verdadeiro movimento na seara penal. 

Dessa forma, tal evolução finalmente se fez presente no STF no ano de 2013, quase 

quatro anos após o reconhecimento pela Corte da Repercussão Geral de tema 150. O HC 

110.191/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu pela primeira vez 

no STF não se vislumbrar proporcional, tampouco coerente, tendo em vista a orientação da 

persecução penal pós 88 ter se voltado para o fato criminoso, ao invés de ao autor, seguir 

travestindo de individualização da pena o que realmente se trata da estigmatização do infrator. 

Colacionando trecho do voto, observa-se, inclusive, o correto entendimento exarado no 

parecer do MPF no caso tratado: 

 

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, 

nos seguintes termos: “O Código Penal é expresso ao determinar que as 

condenações anteriores, cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos 

não caracterizam a reincidência. Portanto, admitir que o registro anterior, 

mormente referindo-se a condenação por contravenção, já atingida pelo 

decurso do prazo de cinco anos, seja transformado em maus antecedentes é ir 

contra a diretriz da lei penal que, expressamente, indica a irrelevância 

dessas anotações para a individualização da pena. Entendo assistir razão à 

defesa.  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.  

  

Assim, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou em múltiplas ocasiões, após o 

reconhecimento da Repercussão Geral em análise, no sentido de estender a aplicação da regra 
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contida no art. 64, I do Código Penal para limitar também a caracterização de condenações 

anteriores como maus antecedentes.  

Há decisões de ambas as turmas para conceder Habeas Corpus com este pedido, com 

fundamento na aplicação do princípio da razoabilidade e de que o mencionado dispositivo tem 

por intenção evitar que desvios de conduta e os efeitos da condenação do indivíduo sejam 

perpetuados. 

Dessa forma, aduz-se que a mens legis da norma seria de instituir um direito ao 

esquecimento na seara penal, para que condenações pretéritas não possam ser utilizadas ad 

eternum para tolher, sem limitação estatal, a liberdade individual. 

Nesse sentido, se manifestou novamente o Ministro Gilmar Mendes em seu voto no HC 

126.315/SP:  

 

Com efeito, é assente que a ratio legis consiste em apagar da vida do indivíduo 

os erros do passado, considerando que já houve o devido cumprimento da 

punição, sendo inadmissível que se atribua à condenação o status de 

perpetuidade, sob pena de violação aos princípios constitucionais e legais, 

sobretudo o da ressocialização da pena. 

 

Levando a sério a vedação constitucional à pena perpétua contida na alínea b, do inciso 

XLVII, do artigo 5º da Constituição Federal28, não há que se falar em distinta conclusão.  

Tal norma exige que condenações pretéritas eventualmente cessem seu efeito sobre a 

vida do condenado, o que não aconteceria caso condenações passadas pudessem ser utilizadas 

como maus antecedentes sem limitação temporal. Este argumento também serviu de base ao 

mencionado voto, como pode ser verificado no seguinte destaque: 

 

A Constituição Federal veda expressamente, na alínea b do inciso XLVII do 

artigo 5º, as penas de caráter perpétuo. Tal dispositivo suscita questão acerca 

da proporcionalidade da pena e de seus efeitos para além da reprimenda 

corporal propriamente dita. (HC 12.315/SP, 15/09/2015, Segunda Turma, 

Relator: Min. Gilmar Mendes).  

 

                                                      
28 Art. 5º, XLVII, da CRFB: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XLVII - não haverá penas: b) de caráter perpétuo;” 
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A virada jurisprudencial no STF após a entrada dos referidos vetores argumentativos 

tornou-se paulatinamente mais evidente com o passar dos anos. Contemporaneamente, 

contando com farta jurisprudência; (HC nº 119.200/PR, Primeira Turma, Min. Rel. Dias 

Toffoli, DJe de 12/3/14), HC 131.720/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 

25/02/2016), (HC 128.153/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 29/07/2016), 

(HC nº 130.613/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/15), e HC 

138.802/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/05/2017), entre outros. 

Embora o tema 150 da Repercussão Geral ainda não tenha sido objeto de apreciação do 

plenário, a jurisprudência do Tribunal sugestiona à sedimentação do entendimento limitador 

dos maus antecedentes, tornando-se raríssimo localizar, desde 2013, decisão proferida em 

contrário. 

Esposando a ultrapassada tese, verifica-se o Min. Edson Fachin, além de poucos votos 

esporádicos no mesmo sentido da Min. Carmen Lúcia, em especial quando ausentes os Mins. 

Gilmar Mendes e Celso de Mello das sessões na Segunda Turma. 

Merece destaque o pronunciamento mais recente do Min. Fachin sobre o tema, em que 

se posicionou de maneira ambígua, manifestando opinião de que, em razão do reconhecimento 

pelo pleno da Repercussão Geral do tema 150, não se pode entender como flagrantemente ilegal 

o ato do juiz ou tribunal que exara decisão contrária à massiva jurisprudência da Corte, vez que 

esta não quedou determinada em definitivo. 

Nesse sentido, veja-se a ementa e trecho do voto do AgR no HC 132.120/SP, da Primeira 

Turma, julgado em dezembro de 2016 sob a relatoria do referido Min.: 

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO 

PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE 

ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MAUS 

ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR.CONTROVÉRSIA 

SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 

INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a 

infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão 

recorrida. 2. O afastamento dos maus antecedentes na hipótese em que 

ultrapassado o prazo para reconhecimento da reincidência penal é tema 

pendente de julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, nesta 
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Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso). 3. Diante da 

existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de 

definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma 

das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo 

destinado à concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo regimental 

desprovido.  (...) Diante da inocorrência de posição consolidada por esta 

Corte, o ato coator, ao optar por uma das compreensões razoáveis, não acarreta 

ilegalidade ou abuso de poder, de modo que a conclusão desborda do espaço 

normativo dedicado à atuação do habeas corpus. Nessa linha, não depreendo 

a hipótese de teratologia ou de flagrante constrangimento ilegal, a autorizar a 

desconstituição do ato coator. 

 

Tal julgado, embora recente, não impactou a forma como a Corte examina a matéria sub 

judice, havendo julgados posteriores reiterando o posicionamento que melhor se coaduna à 

leitura atenta da Constituição Federal. 

A esse respeito, merece destaque o HC 142.371/SC, julgado no corrente ano, de Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski: 

 

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA 

CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO 

COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO 

DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA 

TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta 

Segunda Turma, condenações pretéritas não podem ser valoradas 

como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do 

Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes. 

II - Parâmetro temporal que decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e 

XLVII, b, da Constituição Federal de 1988. III – Ordem concedida para 

determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente 

de condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos. 

 

 Tal decisão, além de ser a mais recente manifestação do STF no que toca o objeto deste 

trabalho, ganha relevância ainda maior em razão do expresso endereçamento do argumento 

suscitado pelo Min. Fachin para desprover o Agravo Regimental em Habeas Corpus supra 

colacionado: 
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A pretensão merece ser acolhida. De antemão, observo que a discussão trazida 

aos autos trata de tema submetido a esta Corte sob a sistemática da repercussão 

geral, que ainda pende de julgamento:  

 

MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO 

DE NÃO CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO 

RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL 

PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 593.818-

RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; Tema 150).  

 

Com efeito, quando integrava a Primeira Turma do Tribunal, entendia que a 

existência de condenações anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito 

de não poderem ser consideradas para fins de reincidência, caracterizariam 

maus antecedentes (HC 97.390/SP e RHC 106.814/MS, ambos de minha 

relatoria).  

 

Além disso, não desconheço a existência de julgado recente da Primeira 

Turma, no HC 132.120 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no 

sentido de que, “diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e 

forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que 

opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito 

normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício.  

 

Ocorre que, seguindo a firme orientação desta Segunda Turma, que aplica a 

casos análogos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade 

da pessoa humana, entendo que a matéria posta nos autos merece tratamento 

distinto, segundo o qual “[...] quando o paciente não pode ser considerado 

reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, 

conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de 

condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes” (HC 128.153/SP, 

Rel. Min. Teori Zavascki). 
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Destaco, ainda, a existência de jurisprudência pacífica desta Segunda Turma 

no sentido de 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” (HC 126315/SP, 

Rel. Min. Gilmar Mendes). Vejamos: 

 

“HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU 

EXINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS 

ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, 

DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM 

CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a 

existência de condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus 

antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, 

não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes. II – Ordem 

concedida, para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena 

decorrente da valoração como maus antecedentes de condenação pretérita 

alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do CP” (HC 

138802/SP, de minha relatoria). 

 

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria. Fixação da pena-base 

acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenações 

extintas há mais de cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no inciso I 

do art. 64 do Código Penal. Admissibilidade. Precedente. Writ extinto. Ordem 

concedida de ofício. 1. Impetração dirigida contra decisão singular não 

submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo 

regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente, 

impossibilitando o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Quando o paciente 

não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal 

superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a 

existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. 

Precedentes. 3. Writ extinto. Ordem concedida de ofício” (HC 119200, Rel. 

Min. Dias Toffoli). 

 

Acrescento, ainda, que faz-se necessário adotar como parâmetro temporal, 

para efeitos pro tempore da condenação penal, o disposto no art. 64, I, do 
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Código Penal (5 anos), sob pena de se perpetuar tal revés na valoração de 

maus antecedentes.  

 

Nesse ponto, nunca é bastante relembrar que a Constituição Federal preza pela 

individualização da pena e veda expressamente as que tenham caráter 

perpétuo (art. 5°, XLVI e XLVII, b). Portanto, vislumbro, no caso sob exame, 

a existência de manifesto constrangimento ilegal que autoriza a concessão da 

ordem. 

 

Ora, observa-se que o referido precedente, vez que ostenta distintiva qualidade por 

endereçar, em sua fundamentação (i) a Repercussão Geral reconhecida, (ii) a evolução do 

pensamento da Corte, ilustrada pelo Min. Lewandowski, que defendeu no passado tese 

diametralmente oposta, (iii) a excepcionalidade da decisão proferida pelo Min. Fachin, (iv) a 

atual jurisprudência dominante, e (v) as bases constitucionais que suportam as conclusões 

expostas no voto.  

 

3.4.   JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EFEITO DEPURADOR TEMPORAL  

 

Criado pela Constituição Federal de 1988, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal 

em todo o Brasil29.   

  

  Enquanto o Supremo Tribunal Federal resguarda a ordem constitucional, processando 

e julgando ações do controle concentrado, bem como atuando em defesa da Constituição de 

forma difusa, processando e julgando originariamente nas hipóteses previstas na Carta Magna, 

ao STJ, ressalvando as ações de sua competência originária constitucional, atribuiu-se, 

conforme a afirmativa destacada, a uniformização da interpretação da lei federal. 

Para a persecução da referida atribuição, torna-se imperativo que o Tribunal, como um 

todo, esteja sempre atento às mudanças, tanto doutrinárias como jurisprudenciais, que emergem 

ao passo que a sociedade evolui e se modifica, erigindo novos princípios em conformidade com 

os valores que melhor lhe representam. 

                                                      
29 Disponível em <http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Atribuições>. Acesso em 13 de 

novembro 2017. 
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 No entanto, tal tarefa nem sempre é desempenhada com tamanha sede pelo 

conhecimento, necessária para ensejar a constante reciclagem de ideias e conceitos que 

demanda a sociedade brasileira.  

Assim, não raro, limita-se, por vezes, o Tribunal a bastar-se em si mesmo, isto é, a 

repetir, desatento aos seus arredores, entendimentos consagrados no passado, gerando um 

descompasso sentido por todos os seus jurisdicionados. 

Nesse contexto, compreende-se a jurisprudência sedimentada pelo STJ no que se refere 

ao alcance do efeito depurador quinquenal, conscrito no art. 64, I, do CPP, sobre os maus 

antecedentes na exasperação da pena-base. 

Hoje consolidada no sentido de admitir que condenações atingidas pela depuração 

temporal de 5 (cinco) anos sirvam como substrato para que o órgão sentenciante determine a 

majoração da pena-base sob a forma de maus antecedentes, a jurisprudência do STJ remonta à 

posição adotada no início dos anos 2000. 

À tal época, cediço era o entendimento no Supremo Tribunal Federal sobre a temática 

ora destacada, constando, inclusive, manifestação através do informativo nº 116, enunciando o 

entendimento da Suprema Corte sobre a possibilidade jurídica da consideração dos maus 

antecedentes na hipótese perfilhada. 

Também a doutrina, conforme previamente exposto, ante a incipiente noção do que 

representa o direito penal constitucional, e mesmo assim, então cingida em correntes 

dissonantes, abrigava tal entendimento, conferindo legitimidade àqueles que defendiam a 

aplicação da lei penal orientada à personalidade do criminoso. 

Feitas as aduzidas considerações, importa destacar o HC 17.063/RJ, julgado pela Quinta 

Turma do STJ no ano de 2001, sob a Rel. do Min. José Arnaldo da Fonseca: 

 

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO NO ART. 16, DA LEI 6.368/76. 

REGIME PRISIONAL. ARTS. 33, § 3º, E 59, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA DETENTIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, DO CP. 

MAUS ANTECEDENTES. O Juiz pode fixar regime inicial de cumprimento 

da pena mais gravoso (semi-aberto), se verificada a existência de maus 

antecedentes do réu. Inteligência dos artigos 33, § 3º e 59, do CP. Período 

decorrido entre a condenação anterior e a posterior superior a cinco anos 

impossibilita os efeitos da reincidência, mas não elide sua consideração 

como maus antecedentes. Não cabe a substituição da pena privativa de 
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liberdade pela restritiva de direitos se não preenchidos os requisitos do art. 44, 

do CP, com nova redação dada pela Lei nº 9.714/98. Ordem denegada. 

 

O Juiz, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, o fez respeitando os 

artigos 33, § 3 o e 59, ambos do C.P. De fato, consta dos autos que o paciente 

foi condenado duas vezes pela prática das figuras típicas dos artigos 171 e 

155, do CP (fls. 13 e 21).  

 

Embora não sejam condenações recentes (1985), o período decorrido não 

obsta a consideração destes eventos para a caracterização dos maus 

antecedentes. Não geram, é certo, o efeito da reincidência, eis que decorrido 

tempo superior a cinco anos. Veja-se, a propósito, o que o C. STF já afirmou 

a respeito (Informativo n° 116): 

  

"Ainda que as condenações anteriores do réu não sejam consideradas para 

efeito de reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP ('Para efeito de 

reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 

cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido 

período de tempo superior a 5 (cinco) anos'), podem ser utilizadas como maus 

antecedentes na fixação da pena-base pelo juiz. HC 76.665-SP, Rel. Min. 

Marco Aurélio, 23.06.98"  

 

Ante, dessa forma, os maus antecedentes do paciente, pode o Juiz estabelecer 

a pena-base acima do mínimo legal e determinar o regime inicial da pena mais 

gravoso, "conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção 

do crime" (art. 59, CP). Confiram-se os seguintes precedentes:  

 

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PENA. REGIME 

INICIAL. ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL.  I - O disposto no § 2 o do 

artigo 33 do CP deve ser analisado tendo em vista o contido no § 3 o do mesmo 

dispositivo legal. II - Não pode ser cassada ou reformada a decisão que, 

fundamentadamente, calcando-se em maus antecedentes, aplica o regime 

inicial semi-aberto para condenado cuja pena-base está acima do mínimo. 

Writ indeferido." (HC 10213 /SP, Relator Min. FELIX FISCHER, in DJ de 

14/08/2000) 
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"PENAL. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO. MAUS 

ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. PENA. EXACERBAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. AGRAVAÇÃO. 1 - Ainda que 

seja o réu tecnicamente primário, no sentido de que não conta com nenhuma 

condenação passada em julgado, a existência de inquéritos e ações penais em 

andamento são determinantes de maus antecedentes, tendo influência direta 

na exacerbação da pena e/ou na agravação do regime prisional. Precedentes 

do STF e desta Corte. 2 - Ordem denegada." (HC 14133 / SP, Relator Min. 

FERNANDO GONÇALVES, in DJ de 12/03/2001)  

 

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 

IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. 

REEXAME DE PROVA. 1. Afora casos excepcionais de ilegalidade, fazem-

se estranhos ao cabimento do habeas corpus os pedidos de modificação de 

pena ou de regime prisional, por indispensável à individualização da pena, na 

sua quantidade e na definição do regime inicial do cumprimento da prisional, 

o exame aprofundado do conjunto da prova dos autos, no referente ao fato 

criminoso, às suas circunstâncias, seus antecedentes e suas conseqüências, e 

aos sujeitos do crime, o que em nada se identifica com a só consideração da 

sentença ou do acórdão. 2. Ordem não conhecida." (HC 10808 /MG, Relator 

Min. HAMILTON CARVALHIDO, in DJ de 19/02/2001) 

 

 Observa-se, portanto, que a referida decisão busca seu fundamento de validade no, então 

válido, informativo do STF, somando-se a tal alguns julgados do STJ que apenas tangenciam a 

temática dos maus antecedentes. 

 Cumpre destacar os precedentes invocados pelo Min. Arnaldo da Fonseca, vez que o 

endereçamento da controvertida aplicação dos maus antecedentes é acessório ao mérito julgado 

no caso concreto. Isso porque o que está sendo julgado nos referidos casos é a legalidade do 

regime prisional determinado em sentença, sendo a questão dos maus antecedentes apenas um 

dos vetores que impactam a fixação do regime. 

 Ademais, ressalta-se que a caracterização dos maus antecedentes nos casos referidos 

observa critério absolutamente superado pelo próprio STJ – valorando negativamente para fins 

de majoração da pena-base processos sem título penal definitivo - conforme exposto em 
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subcapítulo destinado ao exame específico do tema, constando, inclusive, entendimento 

sumulado em contrário. 

 Com efeito, a pretensão desta exposição é demonstrar que os fundamentos invocados 

para orientar a jurisdição prestada no paradigmático julgado do Min. Arnaldo da Fonseca, que 

veio a formar, posteriormente, o entendimento pacificado do Tribunal em relação a não 

incidência do efeito depurador previsto para a reincidência sobre os maus antecedentes, não 

mais se sustentam, seja em razão da mudança do entendimento do STF, seja em razão do 

entendimento que orienta os precedentes colacionados no voto do referido Min. destoar 

diametralmente da jurisprudência do próprio STJ. 

 Dessa forma, verifica-se que a jurisprudência, hoje firme na Corte incumbida de 

uniformizar a interpretação da lei federal, advém, não do reexame de conceitos e institutos 

jurídico à luz dos preceitos constitucionais cabíveis, mas de verdadeiro exercício de repetição 

infundada de entendimento que fez sentido há quase duas décadas atrás. 

 Nesse sentido, veja-se o precedente mais recente do STJ: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.  NÃO 

CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.  DOSIMETRIA.  PENA 

MAJORADA NA PRIMEIRA FASE UTILIZANDO MAUS   

ANTECEDENTES E NA SEGUNDA A REINCIDÊNCIA. 

POSSIBILIDADE.  DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS 

ENTRE O TÉRMINO   DA   CONDENAÇÃO   ANTERIOR   E   A DATA 

DO NOVO CRIME. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. 

POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. FOLHA DE 

ANTECEDENTES. DOCUMENTO VÁLIDO. CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). 

VEDAÇÃO. MAUS    ANTECEDENTES    E    REINCIDÊNCIA.   

REQUISITOS   OBJETIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME 

FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS.  PENA-BASE 

FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. 

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA DAS DROGAS 

APREENDIDAS. ART. 42   DA LEI N.  11.343/06 E ART.  33, § 3º DO 

CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 

INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.  WRIT NÃO 

CONHECIDO. (...) É   firme   no   Superior Tribunal de Justiça a orientação 

jurisprudencial no  sentido de  que  as  condenações  anteriores transitadas  em  
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julgado,  alcançadas  pelo  prazo de 5 (cinco) anos previstos  no  art.  64, inciso 

I, do Código Penal, constituem fundamento idôneo para justificar a 

exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os efeitos da 

reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes. Precedentes. (...). 

Quanto à utilização das condenações anteriores para majorar a pena-base em 

razão dos maus antecedentes, é firme no Superior Tribunal de Justiça a 

orientação jurisprudencial no sentido de que as condenações anteriores 

transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, 

inciso I, do Código Penal, constituem fundamento idôneo para justificar a 

exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os efeitos da 

reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes. A propósito:  

 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA DE PEQUENO 

VALOR. MAUS ANTECEDENTES E ARROMBAMENTO. 

INAPLICABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS 

ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM 

JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

NEGATIVA. PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. 

CABIMENTO. SÚMULA 511/STJ. REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO 

REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 

REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  

(…). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para 

determinar ao MM. Juiz das Execuções o redimensionamento da pena 

imposta, com a aplicação do privilégio do § 2º do art. 155 do Código Penal 

(HC 332.403/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 

04/03/2016). PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO 

WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. 

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES 

ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. 
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UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

MODUS OPERANDI. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DIFICULDADE 

DA VÍTIMA EM VOLTAR A TRABALHAR. TENTATIVA DE 

MUDANÇA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 

AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO 

VERIFICADA. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  

(…) 2. As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto 

no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não 

impedem o reconhecimento dos maus antecedentes.  

(…) 7. Habeas corpus não conhecido (HC 338.967/SP, Rel. Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/02/2016).  AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

CRIME DE MOEDA FALSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

INAPLICABILIDADE. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO 

MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM 

JULGADO. MAIS DE CINCO ANOS. PERÍODO DEPURATIVO. 

UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) - A existência de 

condenação alcançada pelo quinquênio depurador justifica a pena-base acima 

do mínimo legal pela circunstância judicial dos antecedentes criminais. 

Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 560.738/SP, Rel. Ministro 

ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, 

SEXTA TURMA, DJe 16/02/2016).  

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO 

SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM MAIS DE 5 ANOS. 

CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 

REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

ILEGALIDADE CONFIGURADA. REGIME FECHADO. PACIENTE 

REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 
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ART. 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  

 (…). Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as condenações 

criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, 

inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não 

impedem a configuração de maus antecedentes, autorizando o aumento da 

pena-base acima do mínimo legal. 

(…). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, 

compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, 

reduzir a pena do paciente para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantidos os 

demais termos da condenação (HC 329.207/SP, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 09/12/2015).  

 

Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias aumentaram a pena do 

paciente na primeira e na segunda fase considerando os maus antecedentes e 

a reincidência, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 

 

Não obstante, cumpre mencionar exceção à jurisprudência do Tribunal, trata-se do HC 

45526/SP, Sexta Turma, julgado no ano de 2005, sob a relatoria do Min. Hamilton Carvalhido. 

O referido HC, embora não tenha obtido a aderência dos demais Ministros do STJ, ilustra o 

reconhecimento, ainda que minoritário no STJ, da necessidade de revistar posicionamento que 

não mais se sustenta: 

 

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. DIREITO PENAL. 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. 

REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. A disposição inserta no 

inciso I do artigo 64 do Código Penal não pode ser interpretada de modo 

restritivo, vale dizer, como só excludente da reincidência, eis que a lei, por 

óbvio, está a excluir, sim, a eficácia do antecedente na individualização da 

pena, impedindo a sua consideração como elemento informador da 

personalidade do agente no tempo do crime. 2. Ordem concedida. 

 

Embora o precedente supra colacionado seja excepcional quanto ao teor de seu 

provimento, tal não significa que o Tribunal seja absolutamente apático em relação às questões 

por ele suscitas. Em outras palavras, a resistência do STJ em modificar seu posicionamento 
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quanto ao uso dos maus antecedentes não significa que o Tribunal desconheça completamente 

o impacto do tempo sobre os efeitos da pena, com destaque às condenações passadas em 

julgado. 

Ora, paralelamente à firmada jurisprudência exposta, corre no Superior Tribunal de 

Justiça entendimento inaugurado em 2013 que relativiza, sem expressamente combate-la, 

posição adotada em relação à insensibilidade temporal dos maus antecedentes. 

A racio que justifica a mencionada mitigação reside, de acordo com o Min. Rogerio 

Schietti Cruz, justamente na tese do direito ao esquecimento, fundamento basilar, aliado à 

vedação da pena perpétua e a presunção de inocência, para a interpretação postulada pela 

doutrina e já acolhida pelo STF a respeito da impossibilidade de computar-se maus antecedentes 

decorrentes de condenações fossilizadas. 

O caso específico trata de fixação da pena-base em três vezes o mínimo legal, tendo o 

aumento sido determinado somente em razão de condenações que transitaram em julgado há 

mais de vinte anos, contadas até a data do julgamento. Veja-se: 

 

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. (...) 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, 
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aumentem a pena-base em três vezes. (...). 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 prevalência, em regra, ao último, 

ressalvando-se – como aqui se ressalvou – a hipótese de crimes genuinamente 
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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). 

 

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 
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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 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 
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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. (...). (HC 

256.210/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, julgado em 

03/12/2013). 

 

Com efeito, trata-se de julgado matriarcal, vez que, em sua sequência, seguiram diversos 

precedentes conferindo cada vez mais solidez ao arguido pelo referido Ministro.   

Ilustrando a atualidade da referida concepção, que busca aos poucos permeabilizar os 

efeitos de anos de repetição dàquela posição incoerente com a atual concepção constitucional 

do direito penal, destaca-se o seguinte precedente: 
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HABEAS CORPUS.  FURTO SIMPLES.  (I)  BENS AVALIADOS EM 

R$ 290,80 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS). 

RÉ REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE 

MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. (II)    PENA-BASE    TRÊS    VEZES    

ACIMA    DO    MÍNIMO   LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE.  (III)  

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.  COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A 

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. (IV)  

REGIME INICIAL. SÚMULA N. 269/STJ. INAPLICABILIDADE. 

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. (...) 

5. Na espécie, correto o aumento da pena-base diante dos maus antecedentes, 

pois presente condenações definitivas em desfavor da paciente, anteriores à 

data do fato em análise, diferentes da condenação utilizada na segunda etapa 

do cálculo da sanção para a configuração da reincidência. 6. Entretanto, não 

obstante a orientação jurisprudencial no sentido de que condenações 

anteriores, alcançadas pelo período depurador de 5 anos, servem como 

fundamento para a valoração negativa dos antecedentes, evidencia-se 

desproporcional a fixação da basal três vezes acima do mínimo legal, 

notadamente considerando que a mais recente condenação mencionada na 

sentença transitou em julgado em 1998, de modo que nenhuma das condutas 

foi praticada neste século. Sendo assim, diviso teratologia manifesta no 

cálculo da sanção a justificar a redução do aumento operado na primeira etapa 

da dosimetria. Precedente. (HC 401.329/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio 

Saldanha Palheiro, DJ 22/08/2017).  

 

CONCLUSÃO  

 

Diante da exposição analítica empreendida sobre as questões enfrentadas pelo presente 

trabalho, torna-se possível tecer alguns comentários e reflexões. 

Em primeiro lugar, o exercício de conceituação dos antecedentes criminais, que não se 

confunde com a análise de caracterização de maus antecedentes na dosimetria penal, revela, 

pela forma como o instituto foi concebido em sua acepção histórica, a árdua batalha travada 

nos bastidores legiferante e judicante. Quer dizer, em sua essência, a simples presença do 

referido instituto no ordenamento jurídico nacional, importa na opção realizada por sopesar, 

com impacto na determinação da pena do indivíduo condenado, não só o fato objeto do processo 
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crime, mas também o caráter e a personalidade do agente. Trata-se da clássica dicotomia que 

opõe o direito penal do autor ao direito penal do fato, importante como parâmetro de 

interpretação e aplicação da lei penal.   

Assim, no direito pátrio, a referida colisão resultou na adoção de corrente mista, em que, 

apesar de implementar-se o instituto dos antecedentes, demonstrando opção pela consideração 

jurídica do passado do agente condenado, pretende-se, também, orientar sua disciplina legal 

com base em preceitos constitucionais, como a presunção de não culpabilidade e a vedação à 

pena perpétua, que decorrem de visão mais congruente com o direito penal que julga a conduta 

criminosa e não seu autor. Nesse contexto, torna-se especialmente complexo uniformizar a 

interpretação e a aplicação dos antecedentes criminais, ainda que mereça acolhida o 

entendimento garantista. 

De outro lado, mais do que garantidora de direitos individuais, a interpretação defendida 

é a única condizente com a Constituição Federal, em que apenas condenações transitadas em 

julgado, não aptas a gerar reincidência, podem ser computadas como maus antecedentes, 

excluindo, portanto, anotações criminais referentes a processos em curso ou a inquéritos penais.  

Tal a evidente conclusão esposada pela doutrina majoritária contemporânea, merecendo 

destaque o fato de que se observa crescente aderência ao referido posicionamento dentre os 

doutrinadores.  

Nesse ponto, também o STF e o STJ, ressalvada a reticência do STF em cristalizar a 

tese amplamente majoritária em favor do defendido entendimento, filiam-se ao postulado, 

deferindo diversos pedidos com o aludido fundamento. Mais ainda, salienta-se que os referidos 

tribunais superiores não só acolheram a defendida tese em relação ao resultado de seu 

provimento, mas também recepcionaram seus fundamentos de validade, isto é, reproduziram 

em seus votos, conferindo-lhes peso de precedentes, as ilações doutrinárias que iluminaram a 

questão. 

Por fim, a última, e também a mais complexa, questão enfrentada por este estudo versa 

sobre a incidência da regra que limita, em 5 anos, os efeitos da reincidência sobre o condenado 

também em relação aos maus antecedentes. Enquanto a doutrina é absolutamente majoritária 

no sentido de reconhecer a incidência do efeito depurador temporal sobre os maus antecedentes, 

o exame da problemática no âmbito do STF e do STJ ganha contornos mais extensos, cingindo 

opiniões entre Ministros. 

Contudo, ante o exposto nas respectivas seções deste trabalho destinadas ao tema, 

afirma-se prevalecer fortemente no STF a interpretação expressamente defendida neste estudo. 
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Conclusão essa respaldada nos colacionados precedentes, bem como nos destacados trechos de 

votos proferidos na Suprema Corte, que expõe nas palavras de eminentes Ministros, tanto 

atuantes como já aposentados, as razões pelas quais merece prosperar o aludido entendimento. 

Dentre as referidas razões, destacaram-se em todas as etapas do presente trabalho, os 3 

principais argumentos em defesa da melhor interpretação, quais sejam: (i) a presunção de 

inocência; (ii) a vedação à pena perpétua, e (iii) o direito ao esquecimento. 

A relevância e o peso do mencionado substrato argumentativo, considerado como um 

todo, é tanto que até mesmo no STJ, onde o entendimento predominante é contrário ao 

defendido por este trabalho, foi possível identificá-lo acolhido por decisões que se aproximam 

da linha defendida, cujo provimento relativiza, dentro do STJ, a consideração dos maus 

antecedentes quando decorrido longo período de tempo entre eles e a dosimetria combatida. 

Conduzida a extensa análise doutrinária e jurisprudencial que revolve as duas principais 

questões que este estudo almeja contestar, resta o otimismo deste autor quanto à integral 

adoção, e consequente, uniformização da interpretação constitucional dos antecedentes 

criminais no direito aplicado no Brasil, sobretudo, nos tribunais superiores. 
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