
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 391.015 - MS (2017/0048107-5)

RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL 
PACIENTE  : SERGIO ROBERTO NERY DE OLIVEIRA 

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 
DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 
CONCLUSÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS 
ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÕES ANTERIORES 
ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO COMO 
MAUS  ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. LONGO DECURSO DE 
TEMPO. EXCEPCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA VETORIAL. 
FEITOS EM CURSO. PROPENSÃO PARA O TRÁFICO. 
INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. À luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o  lapso temporal 
superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a 
infração posterior, as condenações penais anteriores não prevalecem para 
fins de reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus 
antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. 
2. Entretanto, à luz do princípio da razoabilidade e da teoria do direito ao 
esquecimento, tendo em vista o longo período decorrido desde as 
condenações (aproximadamente 20 anos), deve ser afastada a valoração 
negativa dos antecedentes.
3. Consoante entendimento perfilhado pela Sexta Turma Corte nos autos do 
HC n.º 358.417/RS, "fatos criminais pendentes de definitividade, embora 
não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes 
(Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o 
afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir 
a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades 
criminosas".
4. Na espécie, contudo, os feitos em curso dizem respeito a imputações por 
delitos de menor potencial ofensivo e crimes cometidos no contexto de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nada com força a indicar a 
propensão do agente para o tráfico de drogas e, via de consequência, obstar 
a aplicação do privilégio.
5. Habeas corpus concedido, a fim de, afastados os óbices utilizados para 
negar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 
33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, determinar ao Tribunal de origem que 
proceda à nova análise acerca da possibilidade de aplicação do aludido 
redutor, examinando ainda a possibilidade de substituição da pena privativa 
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de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código 
Penal, e de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, à luz do art. 
33 e parágrafos do Código Penal.

 
  

 ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:  A Sexta Turma, 
por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. 
Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio Saldanha 
Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

 
 Brasília, 16 de maio de 2017(Data do Julgamento)

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA  
Relatora
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HABEAS CORPUS Nº 391.015 - MS (2017/0048107-5)
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL 
PACIENTE  : SERGIO ROBERTO NERY DE OLIVEIRA 

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 

Trata-se de habeas corpus , sem pedido liminar, impetrado pela Defensoria 

Pública em favor de SERGIO ROBERTO NERY DE OLIVEIRA, apontando como 

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (Embargos 

Infringentes n.º 0002446-75.2014.8.12.0001/50001).

Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outro 

corréu, em 20.11.2014, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime 

inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela 

prática do delito tipificado no art. 33, § 1º, III, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei n.º 

11.343/06. Foi-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade (Processo n.º 

0002446-75.2014.8.12.0001, da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS). Eis 

excerto do édito condenatório, verbis  (fls. 320/321):

(...)
b) Quanto ao "quantum"  previsto no § 4o do art. 33 da Lei nº 11.343/06:
Entendo que no caso deve ser aplicada a causa de diminuição prevista 

no § 4º, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, tão somente em relação ao acusado 
OLIVEIRA, eis que é primário e possui bons antecedentes e não há nos 
autos provas de que integre organização criminosa ou se dedique à atividade 
criminosa.

Todavia, ante a natureza, espécie, nocividade e a quantidade de 
entorpecente aprendido, bem como ante a existência de algumas 
circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem consideradas na dosagem da 
pena adiante, entendo que a diminuição de pena deve ser fixada no mínimo 
legal, ou sejam em 1/6 (um sexto).

Outrossim, tal privilégio não se aplica ao acusado SÉRGIO, eis que 
ele possui diversas incursões criminais (fls. 73/74 e 76/78).

Circunstâncias agravantes ou atenuantes:
Considerando que os acusados confessaram a prática do delito na fase 

policial, entendo que deve ser considerada a atenuante da confissão, bem 
como deve ser reconhecida em favor do acusado OLIVEIRA, a 
circunstância atenuante da menoridade relativa, eis que possuía menos de 21 
anos de idade na data dos fatos.

III DISPOSITIVO
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Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do 
Estado formulada na denúncia de fls. 01/04, para o fim de:

a) CONDENAR o acusado OLIVEIRA VICENTE ALVES JÚNIOR, 
como incurso nas sanções do art. 33. caput c/c. art. 40. VI. da Lei 
11.343/2006.

b) CONDENAR o acusado SÉRGIO ROBERTO NERY DE 
OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 33. § 1°. Ill c/c. art. 40, VI, da 
Lei n° 11.343/06.

Dosimetria das penas em observação ao princípio da individualização da 
pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal) e seguindo os critérios 
norteadores dos arts. 59 e seguintes do Código Penal e art. 387 do Código de 
Processo Penal:

(...)
2) Quanto ao acusado SÉRGIO ROBERTO NERY DE OLIVEIRA:
A culpabilidade ressoa grave, com suas condutas sendo de alta 

reprovabilidade, pois podiam e deviam agir de maneira diferente e não o 
fizeram.

O acusado registra antecedentes criminais, os quais não serão 
levados em consideração nesta fase em respeito a Súmula 444 do STJ.

Não há elementos nos autos acerca da conduta social e da personalidade 
dos acusados.

Os motivos são injustificáveis e visava o lucro fácil e imediato através 
da prática de delito.

As circunstâncias foram as descritas na fundamentação e normais à 
espécie do crime descrito na denúncia.

O delito praticado pelos acusados traz consequências gravíssimas e 
nefastas face à dependência que a droga causa aos usuários e, 
consequentemente à sociedade, vez que os usuários de droga, para 
sustentarem o seu vício, têm sido os responsáveis pela maioria dos crimes 
praticados contra o patrimônio. Ressalto ainda, que é fato notório que o 
tráfico de drogas é um grande mal que assola a humanidade, ceifando vidas 
prematuramente e trazendo o desespero para a família dos viciados e de 
pessoas inocentes que são vítimas de outros crimes sob o comando dos 
traficantes.

Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie.
Pena-base:
Assim, atendendo aos elementos do art. 42 da Lei n° 11.343/06 e ao art. 

59 do Código Penal, verifico a presença de algumas circunstâncias 
desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou 
seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 550 
(quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes:
Conforme mencionado na fundamentação, estão presentes uma 

atenuante, razão pela qual reduzo as penas ao mínimo legal, ou seja, para 05 
(cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Causas de aumento e/ou diminuição de pena:
Conforme mencionado na fundamentação, está presente a causa de 

aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006, 
razão pela qual, aumento as penas em 1/6 (um sexto), ou seja, para 05 
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos 
e oitenta e três) dias-multa.

Inexiste causa de diminuição de pena.
Em razão da inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas, 
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torno as penas de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO 
E O PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) 
DIAS-MULTA como definitivas.

Fixo em R$ 24,13 (1/30 do salário mínimo vigente), o valor de cada 
dia-multa, a qual deverá ser paga, em 10 (dez) dias após o trânsito em 
julgado desta decisão, corrigida monetariamente pelo IGPM-FGV por 
ocasião de seu pagamento, nos termos do art. 50 do Código Penal, 
considerando-se ainda, a ausência de outras informações acerca da atual 
condição econômica dos acusados (art. 60 do Código Penal).

Quanto à detração:
Os acusados ficaram reclusos provisoriamente por este autos por mais 

de um ano. No entanto, o tempo de prisão provisória não influenciará na 
fixação do regime inicial do cumprimento de pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena:
A pena privativa de liberdade fixada para os acusados deverá ser 

cumprida inicialmente em regime semiaberto, 'ex vi' do art. 33, § 2º, 'b', do 
Código Penal.

Quanto à substituição da pena:
Em atenção ao disposto no art. 44,1, II e III, do Código Penal, deixo de 

conceder aos acusados a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direito, porque incabível na espécie, eis que além da pena ser 
superior ao mínimo legal, entendo que a substituição não seria suficiente 
como reprimenda.

Quanto ao direito de recorrer:
Tendo os acusados respondido encarcerados ao presente processo e 

estando presentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de conceder o 
direito de apelarem desta sentença em liberdade.

Considerando que o valor depositado nos autos (fls. 53 e 54) é produto 
do delito de tráfico de drogas, declaro a perda de tais bens em favor da 
União/Secretaria Nacional Antidrogas.

Expeça-se Guia de Recolhimento 'Provisória' em desfavor dos 
sentenciados.

Oficie-se ao Diretor do Estabelecimento Penal no qual os acusados 
encontram-se reclusos, determinando que adeque o regime prisional para o 
semiaberto."

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal a 

quo negou provimento, por maioria, nos termos do voto do revisor, vencido em parte o 

relator, e, de ofício, reduziu a pena-base para o mínimo legal, mediante o afastamento das 

circunstâncias judicias da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, 

tornando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 

pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. Eis a fundamentação do julgado, 

verbis  (fls. 446/450):

O Relator, Des. Ruy Celso Barbosa Florence, negou provimento ao 
recurso de Oliveira Vicente Alves Júnior e deu parcial provimento ao 
recurso de Sérgio Roberto Nery de Oliveira, tão somente para reconhecer a 
minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o) no patamar de 1/6 (um 
sexto). 

De ofício, afastou a valoração prejudicial das circunstâncias judiciais 
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relativas à culpabilidade, motivos e consequências em beneficio dos dois 
apelantes, tornando suas penas definitivas em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) 
meses e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e 
oitenta e cinco) dias-multa.

Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator quanto ao 
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4o da 
Lei 11.343/06, em favor do apelante Sérgio Roberto Nery de Oliveira:

Nesse ponto, sob o fundamento de estarem preenchidos todos os 
requisitos legais estampados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o Relator 
aplicou a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado ao 
referido apelante, de modo a reduzir a sanção penal aplicada na terceira fase 
dosimétrica.

Como é sabido, o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas identifica a hipótese 
do denominado "tráfico privilegiado", cuja principal finalidade é abrandar a 
pena do tráfico que preencher os requisitos legais estabelecidos pelo 
legislador pátrio. Preceitua o mencionado dispositivo, ipsis litteris:

(...)
Cora efeito, a partir da redação legal acima disposta, pode-se concluir 

que para o réu possa fazer jus ao benefício da diminuição, deverão estar 
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) agente primário: (b) 
bons antecedentes: (c) não dedicação a atividades criminosas: (d) não 
integração de organização criminosa.

Nesse diapasão, é o entendimento da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça:

(...)
No vertente caso, o magistrado sentenciante deixou de reconhecer a 

minorante do tráfico privilegiado em relação ao apelante Sérgio 
Roberto, utilizando-se do fundamento de que "ele possui diversas 
incursões criminais (fls. 73/74 e 76/78)" (fl. 306) (grifo nosso).

Quanto à análise dos requisitos referentes aos bons antecedentes e 
primariedade do agente, verifica-se que a análise do julgador, nesse 
ponto, pautar-se-á por um critério absolutamente objetivo, isto é, por 
simples leitura à certidão de registros criminais do acusado, como 
forma de concluir pela existência ou não de condenações amparadas 
por sentenças transitadas em julgado.

Na hipótese em concreto, após análise pormenorizada das certidões 
de antecedentes criminais do apelante (fls. 73-74; 76-78 e SAJ-PG5 - 
Campo Grande - 1o grau), pode-se concluir que ele ostenta, em seu 
desfavor, dois envolvimentos judiciais anteriores que resultaram em 
condenação por sentença irrecorrível, sendo que um deles pode ser 
utilizado a título de reincidência (1ª Vara da Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher de Campo Grande, autos n° 
0003150-25.2013.8.12.0001, data do fato: 11.01.12, trânsito em julgado: 
03.06.15) e o outro como maus antecedentes (autos n° 
0005139-57.1999.8.12.0001- 3a Vara Criminal de Campo Grande e 
autos n° 0005716-11.1994.8.12.0001- 2a Vara Criminal de Campo 
Grande).

Com enfoque nessa situação, não sendo primário, nem possuidor de 
bons antecedentes verifica-se que não restam preenchidos, de forma 
cumulativa, todos os requisitos exigidos para a concessão da benesse, 
motivo pelo qual Sérgio Roberto Nery de Oliveira não faz jus à causa de 
diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 
11.343/06).
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Em razão do não acolhimento do respectivo pleito recursal, será 
realizado redimensionamento da sanção penal, para efeitos de aumento da 
reprimenda na última fase da dosimetria penal.

Rememorando o que foi decidido, observa-se que foi afastada a 
valoração desfavorável das moduladoras relativas à culpabilidade, motivos e 
conseqüências do delito, em razão da idoneidade da fundamentação exarada 
pelo magistrado da instância ordinária.

Assim, na primeira fase da dosimetria, em homenagem aos art. 59, do 
Código Penal, mantenho a pena-base do delito de tráfico no mínimo legal, 
tal como fixada pelo Relator, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, incidem a circunstância atenuante relativa â 
confissão espontânea, consoante previsão expressa do art. 65, inciso III, "d", 
do Código Penal, quedando-se a pena intermediária em 05 (cinco) anos de 
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à 
dicção do Enunciado n° 231, da Súmula do STJ. No mais, não existem 
circunstâncias agravantes, tampouco outras circunstâncias atenuantes.

Na última fase da dosimetria, diante da presença da causa de aumento 
evidenciada no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06, elevo a reprimenda em 
idêntica fração aplicada pelo magistrado de primeiro grau (1/6), pelo que 
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 
pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em 
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em consonância com o 
estatuído no art. 33, § § 2o, "b" e § 3o, do CP.

Das disposições finais
Assim, divirjo do Relator no tocante ao reconhecimento da causa de 

redução de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06) 
aplicada em benefício do apelante Sérgio Roberto Nery de Oliveira.

Posto isso, com o parecer, conheço dos presentes recursos de apelação 
criminal interpostos por Sérgio Roberto Nery de Oliveira e Oliveira Vicente 
Alves Júnior, mas nego-lhes provimento.

Acompanho o Relator para, de ofício, reduzir a pena-base de ambos os 
apelantes para o mínimo legal, mediante o afastamento da valoração 
negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos e 
conseqüências do crime, tornando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) 
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e 
dezessete) dias-multa para cada réu.

Opostos embargos de declaração pela defesa do corréu, foram acolhidos, na 

data de 19.10.2015, apenas a fim de "sanar contradição quanto à aplicação da pena do 

embargante", em decisum  assim sintetizado (fl. 476):

"EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL - 
PRETENDIDO SANEAMENTO DA CONTRADIÇÃO - RECURSO 
ACOLHIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração somente são cabíveis quando 
houver no Acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão 
(CPP, art. 619), não sendo o meio próprio para rediscutir matéria já 
apreciada.

2. Verificada a existência de contradição quanto à aplicação da pena 
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definitiva do embargante, tal vício deve ser devidamente retificado."

Interpostos embargos infringentes pela defesa do ora paciente, não foram 

acolhidos, por maioria, em 25.1.2017. Eis o teor do aresto (fl. 511/514):

(...)
Como relatado, a questão é simples, pois trata de pretensão que visa o 

reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do voto do e. Des. Ruy 
Celso Barbosa Florence.

Dispõe o § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, cuja finalidade é abrandar 
a pena do traficante eventual: "Nos delitos definidos no caput e no §lº deste 
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o 
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa".

Segundo a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto 
Galvão Carvalho, os requisitos acima referidos devem ser analisados 
concomitantemente, isto é, faltando um deles inviável a benesse legal, 
conforme se lê a f. 120 de sua obra. Confira-se: "Para que o réu possa fazer 
jus à diminuição, deverão estar presentes quatro requisitos cumulativos: (a) 
agente primário; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades 
criminosas; (d) não integração de organização criminosa." (sem grifo na 
origem)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:
(...)
Ocorre que por meio de simples consulta ao SAJ-1º Grau 

constata-se que o embargante ostenta em sua folha de antecedentes 
criminais diversas condenações penais (processos de n. 
0005716-11.1994, 0005139-57.1999 e n. 0003150-25.2013). É certo que 
na época da sentença (20 de novembro de 2014 - f. 301-312), já havia 
transcorrido o período depurador previsto no artigo 64, I, do CP com 
relação aos processos de n. 0005716-11.1994 e 0005139-57.1999. No 
entanto, ainda que possível considerar a primariedade do embargante, 
posto não mais se falar em reincidência, não se deve afastar os 
antecedentes.

A propósito, inobstante o STF tenha decidido, em alguns casos (HC 
119200 e HC 122397-SP), que o período depurador de cinco anos, 
previsto pelo inciso I do artigo 64 do Código Penal aplica-se também 
para excluir juízo negativo acerca da moduladora dos antecedentes, tal 
posicionamento não está consolidado naquela Egrégia Corte, muito 
menos foi sumulado, de forma que não obriga as instâncias inferiores a 
segui-lo.

Tenho que referido dispositivo aplica-se exclusivamente para fins de 
excluir a reincidência, pena de ferir-se o princípio da legalidade, posto 
que o legislador foi expresso ao estabelecer tal prazo apenas para 
aquele fim.

O STJ sempre entendeu desta forma, e mesmo após as decisões do STF 
em sentido contrário, manteve tal posição, como se vê pelos recentes 
julgados a seguir transcritos, sem grifo na fonte e reduzidos ao ponto que 
aqui interessa:

(...)
Mesmo quando se invoca o chamado "direito ao esquecimento", o prazo 

de cinco anos é insuficiente, devendo-se acolher tal alegação apenas quando 
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tiver passado muito tempo desde a última condenação, e não um lapso 
próximo dos cinco anos, como recentemente decidiu o STJ:

(...)
De tal forma, o período depurador de cinco anos, previsto pelo inciso I 

do artigo 64 do Código Penal, aplica-se tão somente para excluir a 
reincidência, e não para coibir eventual juízo negativo acerca dos 
antecedentes. Logo, obstada está a aplicação do tráfico privilegiado ao 
embargante por não preencher o segundo requisito do § 4o, do artigo 33, da 
Lei 11.343/06.

São estes os fundamentos pelos quais, com o parecer, nego provimento 
ao recurso.

Daí o presente mandamus , no qual a impetrante sustenta que "devem ser 

afastados os maus antecedentes utilizados para majoração da pena imposta ao Paciente, 

tendo em vista que a sentença penal condenatória utilizada com tal finalidade foi 

alcançada pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal"  (fl. 10).

Defende que, por consequência, é cabível a aplicação da causa de 

diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. 

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de "afastar a negativação dos 

maus antecedentes, haja vista a ocorrência do período depurador e, por conseqüência, 

reconhecer a aplicação tráfico privilegiado, diante do preenchimento de todos os 

requisitos legais" (fl. 11).

Informações prestadas às fls. 539 e 543/562.

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 

565/572).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 391.015 - MS (2017/0048107-5)
EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 
DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 
CONCLUSÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS 
ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÕES ANTERIORES 
ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO COMO 
MAUS  ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. LONGO DECURSO DE 
TEMPO. EXCEPCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA VETORIAL. 
FEITOS EM CURSO. PROPENSÃO PARA O TRÁFICO. 
INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. À luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o  lapso temporal 
superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a 
infração posterior, as condenações penais anteriores não prevalecem para 
fins de reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus 
antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. 
2. Entretanto, à luz do princípio da razoabilidade e da teoria do direito ao 
esquecimento, tendo em vista o longo período decorrido desde as 
condenações (aproximadamente 20 anos), deve ser afastada a valoração 
negativa dos antecedentes.
3. Consoante entendimento perfilhado pela Sexta Turma Corte nos autos do 
HC n.º 358.417/RS, "fatos criminais pendentes de definitividade, embora 
não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes 
(Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o 
afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir 
a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades 
criminosas".
4. Na espécie, contudo, os feitos em curso dizem respeito a imputações por 
delitos de menor potencial ofensivo e crimes cometidos no contexto de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nada com força a indicar a 
propensão do agente para o tráfico de drogas e, via de consequência, obstar 
a aplicação do privilégio.
5. Habeas corpus concedido, a fim de, afastados os óbices utilizados para 
negar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 
33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, determinar ao Tribunal de origem que 
proceda à nova análise acerca da possibilidade de aplicação do aludido 
redutor, examinando ainda a possibilidade de substituição da pena privativa 
de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código 
Penal, e de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, à luz do art. 
33 e parágrafos do Código Penal.
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VOTO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 

Busca-se com a presente impetração seja afastada a valoração negativa dos 

antecedentes e, por conseguinte, a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei 

11.343/06.

De início, para equalização jurídica da controvérsia posta a desate, mister 

entender e delimitar a fundamentação esposada pelas instâncias de origem para negar a 

aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Pois bem. 

Em primeiro lugar, registre-se que o magistrado a quo fixou a pena básica 

acima do mínimo legal, entendendo pela negativação das circunstâncias judiciais afetas à 

culpabilidade, aos motivos e as consequências dos crime, ponderação a qual viria a ser 

posteriormente declarada inidônea em sede de recurso de apelação. Em relação aos maus 

antecedentes, o julgador afirmou categoricamente que "o acusado registra antecedentes 

criminais, os quais não serão levados em consideração nesta fase em respeito a Súmula 

444 do STJ".

Lado outro, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no 

art. 33, §4, da Lei 11.343/06 foi negado sob o argumento de que "tal privilégio não se 

aplica ao acusado Sérgio, eis que ele possui diversas incursões criminais ". 

Para melhor compreensão, eis o teor do édito condenatório de primeiro grau 

(fls. 320/321):

(...)
b) Quanto ao "quantum"  previsto no § 4o do art. 33 da Lei nº 11.343/06:
Entendo que no caso deve ser aplicada a causa de diminuição prevista 

no § 4º, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, tão somente em relação ao acusado 
OLIVEIRA, eis que é primário e possui bons antecedentes e não há nos 
autos provas de que integre organização criminosa ou se dedique à atividade 
criminosa.

Todavia, ante a natureza, espécie, nocividade e a quantidade de 
entorpecente aprendido, bem como ante a existência de algumas 
circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem consideradas na dosagem da 
pena adiante, entendo que a diminuição de pena deve ser fixada no mínimo 
legal, ou sejam em 1/6 (um sexto).

Outrossim, tal privilégio não se aplica ao acusado SÉRGIO, eis que 
ele possui diversas incursões criminais (fls. 73/74 e 76/78).

Circunstâncias agravantes ou atenuantes:
Considerando que os acusados confessaram a prática do delito na fase 

policial, entendo que deve ser considerada a atenuante da confissão, bem 
como deve ser reconhecida em favor do acusado OLIVEIRA, a 
circunstância atenuante da menoridade relativa, eis que possuía menos de 21 
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anos de idade na data dos fatos.
III DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do 

Estado formulada na denúncia de fls. 01/04, para o fim de:
a) CONDENAR o acusado OLIVEIRA VICENTE ALVES JÚNIOR, 

como incurso nas sanções do art. 33. caput c/c. art. 40. VI. da Lei 
11.343/2006.

b) CONDENAR o acusado SÉRGIO ROBERTO NERY DE 
OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 33. § 1°. Ill c/c. art. 40, VI, da 
Lei n° 11.343/06.

Dosimetria das penas em observação ao princípio da individualização da 
pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal) e seguindo os critérios 
norteadores dos arts. 59 e seguintes do Código Penal e art. 387 do Código de 
Processo Penal:

(...)
2) Quanto ao acusado SÉRGIO ROBERTO NERY DE OLIVEIRA:
A culpabilidade ressoa grave, com suas condutas sendo de alta 

reprovabilidade, pois podiam e deviam agir de maneira diferente e não o 
fizeram.

O acusado registra antecedentes criminais, os quais não serão 
levados em consideração nesta fase em respeito a Súmula 444 do STJ.

Não há elementos nos autos acerca da conduta social e da personalidade 
dos acusados.

Os motivos são injustificáveis e visava o lucro fácil e imediato através 
da prática de delito.

As circunstâncias foram as descritas na fundamentação e normais à 
espécie do crime descrito na denúncia.

O delito praticado pelos acusados traz consequências gravíssimas e 
nefastas face à dependência que a droga causa aos usuários e, 
consequentemente à sociedade, vez que os usuários de droga, para 
sustentarem o seu vício, têm sido os responsáveis pela maioria dos crimes 
praticados contra o patrimônio. Ressalto ainda, que é fato notório que o 
tráfico de drogas é um grande mal que assola a humanidade, ceifando vidas 
prematuramente e trazendo o desespero para a família dos viciados e de 
pessoas inocentes que são vítimas de outros crimes sob o comando dos 
traficantes.

Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie.
Pena-base:
Assim, atendendo aos elementos do art. 42 da Lei n° 11.343/06 e ao art. 

59 do Código Penal, verifico a presença de algumas circunstâncias 
desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou 
seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 550 
(quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes:
Conforme mencionado na fundamentação, estão presentes uma 

atenuante, razão pela qual reduzo as penas ao mínimo legal, ou seja, para 05 
(cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Causas de aumento e/ou diminuição de pena:
Conforme mencionado na fundamentação, está presente a causa de 

aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006, 
razão pela qual, aumento as penas em 1/6 (um sexto), ou seja, para 05 
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos 
e oitenta e três) dias-multa.
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Inexiste causa de diminuição de pena.
Em razão da inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas, 

torno as penas de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO 
E O PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) 
DIAS-MULTA como definitivas.

Fixo em R$ 24,13 (1/30 do salário mínimo vigente), o valor de cada 
dia-multa, a qual deverá ser paga, em 10 (dez) dias após o trânsito em 
julgado desta decisão, corrigida monetariamente pelo IGPM-FGV por 
ocasião de seu pagamento, nos termos do art. 50 do Código Penal, 
considerando-se ainda, a ausência de outras informações acerca da atual 
condição econômica dos acusados (art. 60 do Código Penal).

Quanto à detração:
Os acusados ficaram reclusos provisoriamente por este autos por mais 

de um ano. No entanto, o tempo de prisão provisória não influenciará na 
fixação do regime inicial do cumprimento de pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena:
A pena privativa de liberdade fixada para os acusados deverá ser 

cumprida inicialmente em regime semiaberto, 'ex vi' do art. 33, § 2º, 'b', do 
Código Penal.

Quanto à substituição da pena:
Em atenção ao disposto no art. 44,1, II e III, do Código Penal, deixo de 

conceder aos acusados a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direito, porque incabível na espécie, eis que além da pena ser 
superior ao mínimo legal, entendo que a substituição não seria suficiente 
como reprimenda.

Quanto ao direito de recorrer:
Tendo os acusados respondido encarcerados ao presente processo e 

estando presentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de conceder o 
direito de apelarem desta sentença em liberdade.

Considerando que o valor depositado nos autos (fls. 53 e 54) é produto 
do delito de tráfico de drogas, declaro a perda de tais bens em favor da 
União/Secretaria Nacional Antidrogas.

Expeça-se Guia de Recolhimento 'Provisória' em desfavor dos 
sentenciados.

Oficie-se ao Diretor do Estabelecimento Penal no qual os acusados 
encontram-se reclusos, determinando que adeque o regime prisional para o 
semiaberto."

Como se nota, o magistrado a quo empregou vocábulos distintos para tratar 

de diferentes fenômenos jurídicos. Na primeira fase do exame dosimétrico, rechaçou a 

presença de "antecedentes criminais" em desfavor do apenado, mantendo neutra a 

circunstância judicial dos "maus antecedentes", assim entendida como a existência de 

sentenças condenatórias transitadas em julgado incapazes de gerar reincidência, afastados 

inquéritos policiais e ações penais em curso (Súmula 444 do STJ). Noutro vértice, para 

negar o privilégio, apontou a existência de "incursões criminais", em desfavor do 

apenado, termo mais amplo que inclui imputações ou envolvimentos do acusado em 

supostos delitos, mesmo que não transitados em julgado, incluindo as categorias alijadas 

pelo primeiro verbete.
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Perlustrando as certidões e FAC referenciadas pelo magistrado sentenciante 

(fls. 84/85 e 87/89) para fundamentar a negativa de aplicação redutora, bem assim o que 

restou consignado pelos acórdãos combatidos, denota-se que, à época da sentença, o 

paciente havia sido condenado em duas oportunidades por furto qualificado (condenações 

relativas aos anos de 1995 e 1998), ao passo que registrava passagens por tráfico de drogas 

(processo arquivado), delitos de menor potencial ofensivo e crimes cometidos no contexto 

de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse diapasão, não restam dúvidas de que a negativa de reconhecimento da 

causa especial de diminuição de pena estaria arrimada em todo o histórico apresentado 

pelo réu, abarcadas condenações superadas pelo período depurador e todos os feitos em 

curso naquela oportunidade.

Na via recursal, a matéria versada cingia-se à possibilidade de que as 

condenações superadas pelo período depurador (furtos qualificados), servissem a título de 

maus antecedentes e, por conseguinte, fossem usadas para negar o benefício. Em sede de 

Apelação e de Embargos Infringentes, sagrou-se vencedora a tese segundo a qual seria 

possível o reconhecimento dos antecedentes criminais a título de maus antecedentes, 

mesmo abrangidos pelo período depurador. Confira-se inicialmente o teor do aresto que 

julgou o apelo defensivo (fls. 446/450):

O Relator, Des. Ruy Celso Barbosa Florence, negou provimento ao 
recurso de Oliveira Vicente Alves Júnior e deu parcial provimento ao 
recurso de Sérgio Roberto Nery de Oliveira, tão somente para reconhecer a 
minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o) no patamar de 1/6 (um 
sexto). 

De ofício, afastou a valoração prejudicial das circunstâncias judiciais 
relativas à culpabilidade, motivos e consequências em beneficio dos dois 
apelantes, tornando suas penas definitivas em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) 
meses e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e 
oitenta e cinco) dias-multa.

Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator quanto ao 
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4o da 
Lei 11.343/06, em favor do apelante Sérgio Roberto Nery de Oliveira:

Nesse ponto, sob o fundamento de estarem preenchidos todos os 
requisitos legais estampados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o Relator 
aplicou a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado ao 
referido apelante, de modo a reduzir a sanção penal aplicada na terceira fase 
dosimétrica.

Como é sabido, o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas identifica a hipótese 
do denominado "tráfico privilegiado", cuja principal finalidade é abrandar a 
pena do tráfico que preencher os requisitos legais estabelecidos pelo 
legislador pátrio. Preceitua o mencionado dispositivo, ipsis litteris:

(...)
Cora efeito, a partir da redação legal acima disposta, pode-se concluir 

que para o réu possa fazer jus ao benefício da diminuição, deverão estar 
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) agente primário: (b) 
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bons antecedentes: (c) não dedicação a atividades criminosas: (d) não 
integração de organização criminosa.

Nesse diapasão, é o entendimento da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça:

(...)
No vertente caso, o magistrado sentenciante deixou de reconhecer a 

minorante do tráfico privilegiado em relação ao apelante Sérgio 
Roberto, utilizando-se do fundamento de que "ele possui diversas 
incursões criminais (fls. 73/74 e 76/78)" (fl. 306) (grifo nosso).

Quanto à análise dos requisitos referentes aos bons antecedentes e 
primariedade do agente, verifica-se que a análise do julgador, nesse 
ponto, pautar-se-á por um critério absolutamente objetivo, isto é, por 
simples leitura à certidão de registros criminais do acusado, como 
forma de concluir pela existência ou não de condenações amparadas 
por sentenças transitadas em julgado.

Na hipótese em concreto, após análise pormenorizada das certidões 
de antecedentes criminais do apelante (fls. 73-74; 76-78 e SAJ-PG5 - 
Campo Grande - 1o grau), pode-se concluir que ele ostenta, em seu 
desfavor, dois envolvimentos judiciais anteriores que resultaram em 
condenação por sentença irrecorrível, sendo que um deles pode ser 
utilizado a título de reincidência (1ª Vara da Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher de Campo Grande, autos n° 
0003150-25.2013.8.12.0001, data do fato: 11.01.12, trânsito em julgado: 
03.06.15) e o outro como maus antecedentes (autos n° 
0005139-57.1999.8.12.0001- 3a Vara Criminal de Campo Grande e 
autos n° 0005716-11.1994.8.12.0001- 2a Vara Criminal de Campo 
Grande).

Com enfoque nessa situação, não sendo primário, nem possuidor de 
bons antecedentes verifica-se que não restam preenchidos, de forma 
cumulativa, todos os requisitos exigidos para a concessão da benesse, 
motivo pelo qual Sérgio Roberto Nery de Oliveira não faz jus à causa de 
diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 
11.343/06).

Em razão do não acolhimento do respectivo pleito recursal, será 
realizado redimensionamento da sanção penal, para efeitos de aumento da 
reprimenda na última fase da dosimetria penal.

Rememorando o que foi decidido, observa-se que foi afastada a 
valoração desfavorável das moduladoras relativas à culpabilidade, motivos e 
conseqüências do delito, em razão da idoneidade da fundamentação exarada 
pelo magistrado da instância ordinária.

Assim, na primeira fase da dosimetria, em homenagem aos art. 59, do 
Código Penal, mantenho a pena-base do delito de tráfico no mínimo legal, 
tal como fixada pelo Relator, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, incidem a circunstância atenuante relativa â 
confissão espontânea, consoante previsão expressa do art. 65, inciso III, "d", 
do Código Penal, quedando-se a pena intermediária em 05 (cinco) anos de 
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à 
dicção do Enunciado n° 231, da Súmula do STJ. No mais, não existem 
circunstâncias agravantes, tampouco outras circunstâncias atenuantes.

Na última fase da dosimetria, diante da presença da causa de aumento 
evidenciada no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06, elevo a reprimenda em 
idêntica fração aplicada pelo magistrado de primeiro grau (1/6), pelo que 
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torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 
pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em 
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em consonância com o 
estatuído no art. 33, § § 2o, "b" e § 3o, do CP.

Das disposições finais
Assim, divirjo do Relator no tocante ao reconhecimento da causa de 

redução de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06) 
aplicada em benefício do apelante Sérgio Roberto Nery de Oliveira.

Posto isso, com o parecer, conheço dos presentes recursos de apelação 
criminal interpostos por Sérgio Roberto Nery de Oliveira e Oliveira Vicente 
Alves Júnior, mas nego-lhes provimento.

Acompanho o Relator para, de ofício, reduzir a pena-base de ambos os 
apelantes para o mínimo legal, mediante o afastamento da valoração 
negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos e 
conseqüências do crime, tornando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) 
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e 
dezessete) dias-multa para cada réu.

No julgamento dos Embargos Infringentes restou consignado (fl. 511/514):

(...)
Como relatado, a questão é simples, pois trata de pretensão que visa o 

reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do voto do e. Des. Ruy 
Celso Barbosa Florence.

Dispõe o § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, cuja finalidade é abrandar 
a pena do traficante eventual: "Nos delitos definidos no caput e no §lº deste 
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o 
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa".

Segundo a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto 
Galvão Carvalho, os requisitos acima referidos devem ser analisados 
concomitantemente, isto é, faltando um deles inviável a benesse legal, 
conforme se lê a f. 120 de sua obra. Confira-se: "Para que o réu possa fazer 
jus à diminuição, deverão estar presentes quatro requisitos cumulativos: (a) 
agente primário; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades 
criminosas; (d) não integração de organização criminosa." (sem grifo na 
origem)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:
(...)
Ocorre que por meio de simples consulta ao SAJ-1º Grau 

constata-se que o embargante ostenta em sua folha de antecedentes 
criminais diversas condenações penais (processos de n. 
0005716-11.1994, 0005139-57.1999 e n. 0003150-25.2013). É certo que 
na época da sentença (20 de novembro de 2014 - f. 301-312), já havia 
transcorrido o período depurador previsto no artigo 64, I, do CP com 
relação aos processos de n. 0005716-11.1994 e 0005139-57.1999. No 
entanto, ainda que possível considerar a primariedade do embargante, 
posto não mais se falar em reincidência, não se deve afastar os 
antecedentes.

A propósito, inobstante o STF tenha decidido, em alguns casos (HC 
119200 e HC 122397-SP), que o período depurador de cinco anos, 
previsto pelo inciso I do artigo 64 do Código Penal aplica-se também 
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para excluir juízo negativo acerca da moduladora dos antecedentes, tal 
posicionamento não está consolidado naquela Egrégia Corte, muito 
menos foi sumulado, de forma que não obriga as instâncias inferiores a 
segui-lo.

Tenho que referido dispositivo aplica-se exclusivamente para fins de 
excluir a reincidência, pena de ferir-se o princípio da legalidade, posto 
que o legislador foi expresso ao estabelecer tal prazo apenas para 
aquele fim.

O STJ sempre entendeu desta forma, e mesmo após as decisões do STF 
em sentido contrário, manteve tal posição, como se vê pelos recentes 
julgados a seguir transcritos, sem grifo na fonte e reduzidos ao ponto que 
aqui interessa:

(...)
Mesmo quando se invoca o chamado "direito ao esquecimento", o prazo 

de cinco anos é insuficiente, devendo-se acolher tal alegação apenas quando 
tiver passado muito tempo desde a última condenação, e não um lapso 
próximo dos cinco anos, como recentemente decidiu o STJ:

(...)
De tal forma, o período depurador de cinco anos, previsto pelo inciso I 

do artigo 64 do Código Penal, aplica-se tão somente para excluir a 
reincidência, e não para coibir eventual juízo negativo acerca dos 
antecedentes. Logo, obstada está a aplicação do tráfico privilegiado ao 
embargante por não preencher o segundo requisito do § 4o, do artigo 33, da 
Lei 11.343/06.

São estes os fundamentos pelos quais, com o parecer, nego provimento 
ao recurso.

Em resumo: é possível dizer que as instâncias originárias pautaram-se para 

negar a redutora nos maus antecedentes criminais do paciente (condenações anteriores 

definitivas, já alcançada pelo período depurador), bem como na existência de feitos em 

curso (crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

além de delitos de menor potencial ofensivo).

Quanto à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de 

pena, mister sublinhar, que o art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 dispõe que as penas 

poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha 

cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se 

dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Em relação aos antecedentes criminais, impende destacar que é pacífico o 

entendimento neste Sodalício de que, à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, 

ultrapassado o  lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção 

da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de 

reincidência. Podem, contudo, em regra, ser consideradas como maus antecedentes, nos 

termos do art. 59 do Código Penal. Nesse diapasão:

AGRAVO   REGIMENTAL.   HABEAS  CORPUS.  VIOLÊNCIA  
DOMÉSTICA.  LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. WRIT 
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SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE  CABIMENTO.  
EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE.  CIRCUNSTÂNCIA  VALORADA 
NEGATIVAMENTE.    MAUS   ANTECEDENTES.   SUPRESSÃO   DE   
INSTÂNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO 
PREVISTO NO ART. 64, INCISO I,   DO   CP.  CONFIGURAÇÃO  DE  
MAUS  ANTECEDENTES.  POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA  DO  
STJ.  AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A 
DECISÃO AGRAVADA.

1.  A  despeito  de  o agravante ter apresentado sua insurgência nas 
razões  de embargos de declaração, o Tribunal de origem não analisou a  
matéria  em  questão (valoração negativa dos maus antecedentes do 
paciente,  com base em condenação pretérita cuja pena foi extinta há mais  
de  5  anos),  de  forma  que  seu conhecimento por esta Corte Superior 
implicaria indevida supressão de instância.

2.  Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em 
que, à luz  do  art.  64,  inciso  I, do Código Penal, ultrapassado o lapso 
temporal  superior  a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção 
da  pena  e  a  infração  posterior,  as  condenações anteriores não 
prevalecem  para  fins  de  reincidência, mas podem ser consideradas 
como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal (HC n. 
346.057/SP,  Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
DJe 12/9/2016).

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 367.396/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

AGRAVOS   REGIMENTAIS   NO  RECURSO  ESPECIAL.  
RECURSOS  IDÊNTICOS. PRECLUSÃO  CONSUMATIVA  DO  
SEGUNDO  RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO  DE  
ABSOLVIÇÃO.  REVOLVIMENTO  DO  ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA  7/STJ.  DOSIMETRIA.  MAUS 
ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA  DE  
CONDENAÇÃO  DEFINITIVA NÃO GERADORA DE REINCIDÊNCIA. 
DECURSO  DO  PRAZO  DEPURADOR (ART. 64, I, CP). CONCEITO 
MAIS AMPLO. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO 
E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1.  A  preclusão  consumativa obsta o conhecimento do segundo agravo 
regimental,  interposto  pela  mesma parte, em face da mesma decisão 
judicial.

2.  Reconsiderada  a  decisão  que não conheceu de agravo em recurso 
especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ .

3.   A   Corte   de   origem,  soberana  na  apreciação  da  matéria 
fático-probatória,   concluiu   que   as   condutas   imputadas  aos recorrentes 
caracterizam o tipo previsto no art. 217-A do CP, porque comprovadas  a  
materialidade e autoria do delito, razão pela qual o exame da pretensão de 
absolvição encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4.  Em  regra,  não  se  presta  o  recurso  especial  à  revisão da 
dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se  o  
reexame  quando  configurada  manifesta  violação  dos critérios dos arts. 59 
e 68, do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente 
deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

5.  O  conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o 
da reincidência,  abrange as condenações definitivas, por fato anterior 
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ao  delito,  transitadas  em  julgado  no  curso  da ação penal e as 
atingidas pelo período depurador.

6. Agravo regimental de fls. 653/658 não conhecido e de fls. 647/652 
provido  para  conhecer  do  agravo  em recurso especial e negar-lhe 
provimento.

(AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)

DIREITO  PENAL.  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA   DE   RECURSO   
ESPECIAL.   DOSIMETRIA.  PRIMARIEDADE. DETRAÇÃO.  TEMAS  
NÃO  ENFRENTADOS  PELA  CORTE DE ORIGEM. COGNIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  
CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO  DO  PRAZO  PREVISTO  
NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO  DE 
MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA. MAUS    ANTECEDENTES.    DEDICAÇÃO    
ÀS    ATIVIDADES   CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  
IMPEDEM  A APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.    
REGIME   INICIAL   FECHADO.   CIRCUNSTÂNCIA   JUDICIAL 
DESFAVORÁVEL.    QUANTIDADE    DE   DROGA   APREENDIDA.   
ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO   DE  PENA.  REQUISITO  OBJETIVO  
NÃO  PREENCHIDO.  NÃO CONHECIMENTO.

1.  Tratando-se  de  habeas corpus substitutivo de recurso especial, 
inviável o seu conhecimento.

2.  É  assente  neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, 
 salvo  situações  excepcionais, à luz do art. 64, inciso I, do Código  Penal, 
ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento 
ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações  anteriores não 
prevalecem para fins de reincidência mas podem ser consideradas como 
maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal.

3.  É  de  se manter o entendimento pacificado por este Sodalício de que, 
mesmo ultrapassado o prazo depurador, as condenações anteriores podem 
ser consideradas como maus antecedentes.

4.  Lastreadas nos antecedentes criminais e na natureza e quantidade das 
 substâncias  entorpecentes apreendidas, as instâncias de origem concluíram  
que  o  paciente  se  dedicava às atividades criminosas, razão  pela  qual  
negaram,  acertadamente,  a  redução da pena pela aplicação   do  art.  33,  
§4º,  da  Lei  11.343/06,  porquanto  não preenchidos os requisitos legais 
para tanto.

5.  Devidamente fundamentada a manutenção do regime inicial fechado, 
em  razão  da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e das 
circunstâncias do caso concreto, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

6.  A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual  
só  faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos.  Na  
espécie,  tendo  a  reprimenda final alcançado 5 anos e 6 meses de reclusão, 
não é possível a pretendida substituição.

7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 354.928/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016)
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Lado outro, não se pode olvidar que esta Sexta Turma, em casos 

específicos, tem relativizado a valoração negativa dos antecedentes do réu, considerando o 

excessivo decurso do tempo, em harmonia com o princípio da razoabilidade com a teoria 

do direito ao esquecimento. Nesse sentido:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.  NÃO  CONHECIMENTO  
DO  WRIT. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR  
SOB  INFLUÊNCIA  DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO 
DE REDUÇÃO  DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES 
ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR.   UTILIZAÇÃO   COMO   
MAUS  ANTECEDENTES.  POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO  
CUMPRIDA  HÁ  MAIS  DE  16  ANOS.  AFASTAMENTO, NO CASO, 
EXCEPCIONALMENTE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  
RAZOABILIDADE. PENA INFERIOR  A  QUATRO  ANOS. FIXAÇÃO 
DE REGIME SEMIABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA  
JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.  POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.  Ressalvada  pessoal  compreensão diversa, uniformizou o Superior 
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos 
especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  criminal, admitindo-se, de ofício,  a  
concessão  da  ordem  ante  a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de 
poder ou teratologia.

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, em princípio, o reconhecimento dos 
maus antecedentes.

3.  Contudo, à luz do princípio da razoabilidade, tendo em conta que 
a  pena  imposta,  relativa ao delito que gerou a valoração negativa dos  
antecedentes,  foi  cumprida  há  mais  de  16  anos  deve ser, 
excepcionalmente, afastado o trato negativo da vetorial.

4.  Não há ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, in casu, o 
semiaberto,  não  obstante  tratar-se  de réu primário, cuja pena de detenção  
é  inferior a 4 anos, uma vez que fixada a pena-base acima do  mínimo  
legal,  em  razão  da presença de circunstância judicial desfavorável.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para 
reduzir as penas a 1 ano e 1 mês de detenção e 75 dias-multa.

(HC 354.361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 
DO CTB (REDAÇÃO DA  LEI  N.  12.760/2012).  ETILÔMETRO.  ÔNUS 
 DA PROVA. VERIFICAÇÃO ANUAL.  POSSIBILIDADE  DE 
CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.  
REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ. ART. 64, I, DO CP. MAUS 
ANTECEDENTES.  PERÍODO  DEPURADOR. TRÂNSITO EM 
JULGADO DA CONDENAÇÃO SUPERIOR A 15 ANOS.

1.  Após  a  alteração  do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro pela  
Lei  n.  12.760/2012,  o ordenamento jurídico passou a admitir outros  meios 
 de  prova  como lastro para condenação pelo delito em epígrafe, admitida a 
contraprova.
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2.  Pleito  recursal  inviável em razão da necessidade de reexaminar 
provas.

3. Em regra, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
admite a  utilização de condenações cujo cumprimento ou extinção da 
pena se deu em lapso superior a 5 anos.

4.  A  Sexta  Turma  do  Superior Tribunal de Justiça tem afastado 
a negativa  dos  antecedentes,  relativizando os efeitos das sentenças 
condenatórias pelo excessivo decurso do tempo.

5. A interpretação da lei penal não pode conduzir à aplicação em que à  
reprimenda  se  imprima  caráter perpétuo, nos termos do art. 5º, XLVII, b, 
da Constituição Federal.

6.  Ante  a  exígua  pena imposta na ocasião (1 ano de reclusão e 10 
dias-multa)  e o trânsito em julgado da condenação utilizada, datada de   
27/8/2001,   necessário   afastar   a   negativação   dos  maus antecedentes,   
reduzindo  a  pena  a  7  meses  de  detenção  e  11 dias-multa.

7.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa  extensão, 
provido para reduzir a pena a 7 meses de detenção e 11 dias-multa.

(REsp 1559511/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO ESPECIAL. 
FURTO QUALIFICADO. MAUS  ANTECEDENTES. PERÍODO 
DEPURADOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.  A  jurisprudência  desta Corte Superior é firme em assinalar que 
condenações  transitadas  em julgado há mais de cinco anos podem ser 
consideradas  como  maus  antecedentes  para  efeito  de  fixação da 
pena-base.

2.  Quando  os  registros  da folha de antecedentes do réu são muito 
antigos,  admite-se  o  afastamento  de sua análise desfavorável, em 
aplicação à teoria do direito ao esquecimento.

3.  Não  decorridos  sequer  seis  anos  do  trânsito  em julgado da 
condenação  utilizada  para caracterizar maus antecedentes, deve ser 
mantida a avaliação negativa da vetorial.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1578033/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016)

Na espécie, as duas condenações anteriores deram-se pelo delito de furto 

qualificado, cometidos nos anos de 1995 e 1997, com trânsito em julgado nos anos de 

1995 e 1998, respectivamente, nos termos da Folha de Antecedentes Criminais de fls. 

87/89.

Razoável, portanto, em razão do decurso de aproximadamente 20 anos, seja 

afastada, excepcionalmente, a valoração negativa dessa vetorial, invalidando um dos 

fundamentos em que se embasou o magistrado para negar o privilégio do art. 33, §4º, da 

Lei 11.343/06.

Noutro giro, sobre a consideração sobejante, afeta a existência de feitos 

penais em curso, também tem sido validada pela Jurisprudência desta Casa de Justiça 
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como obstáculo possível à aplicação da redutora, haja vista evidenciar a dedicação do 

agentes às atividades criminosas. Confira-se:

HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 
CONHECIMENTO DO WRIT . TRÁFICO DE DROGAS. INQUÉRITOS E 
AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO 
FUNDAMENTO PARA O INDEFERIMENTO DA MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE, DESDE QUE 
POR FATOS POSTERIORES, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS. 
PRECEDENTES DO STF. REGIME FECHADO. RÉU PRIMÁRIO. PENA 
FINAL SUPERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HC NÃO 
CONHECIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior 
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos 
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a 
concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de 
poder ou teratologia.

2. Embora a existência de inquéritos e ações penais em andamento 
não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa 
disposição da Súmula 444 do STJ, constitui circunstância apta, em 
princípio, a evidenciar a dedicação a atividades criminosas, salvo 
hipóteses excepcionais. Precedentes.

3. Afastada a aplicação da minorante, não há ilegalidade na fixação do 
regime fechado, mais gravoso, ainda que primário o réu, condenado à pena 
reclusiva superior a 4 anos, uma vez fixada a pena-base acima do mínimo 
legal.

4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 358.417/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

Do mesmo modo, nos autos do EResp n.º 1.431.091/SP, de Relatoria do 

Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção consolidou o entendimento acima esposado, nos 

termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE DIVERGÊNCIA NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO  ESPECIAL.  CAUSA  DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI   11.343/06.   
REQUISITOS   CUMULATIVOS.   DEDICAÇÃO   ATIVIDADE 
CRIMINOSA.  UTILIZAÇÃO  INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. 
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I  - O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 
pressupõe   o   preenchimento   pelo  Réu  de  todos  os  requisitos 
cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes;

iii)   não  dedicação  em  atividade  criminosa;  iv)  não  integrar 
organização criminosa.

II  -  O  crime  de  tráfico de drogas deve ser analisado sempre com 
observância  ao mandamento constitucional de criminalização previsto no  
artigo  5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de  
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determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito,  
atendendo,  assim,  ao  princípio  da  vedação  de proteção deficiente.

III  -  Assim,  é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações  
penais  em  curso  para formação da convicção de que o Réu se dedica  à 
atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto  no  
artigo  33,  § 4º,  da  Lei  11.343/06 . 

IV - In casu , o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de 
pena mencionada em  virtude  de  o Réu ostentar condenação por tráfico de 
drogas não transitada  em  julgado,  considerando que ele se dedica à 
atividade criminosa  por  não  desempenhar  atividade  lícita, bem como 
porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito".

Embargos  de  divergência  providos  para  prevalecer o entendimento 
firmado  no  acórdão  paradigma,  restabelecendo o acórdão proferido pelo 
Tribunal de Justiça.

(EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

Mais uma vez, contudo, entendo pela possibilidade de relativização do 

entendimento dominante em face da particularidades do caso concreto. Isso porque, 

segundo consta das certidões de fls. 84/85, as demais imputações endereçadas ao paciente 

circunscrevem-se a delitos de menor potencial ofensivo e outras infrações cometidas no 

contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nada com força a ilustrar 

eventual propensão do paciente para o tráfico ou para quaisquer dos delitos previstos na lei 

11.343/06.

Dessarte, valendo-se novamente do postulado da razoabilidade, entendo, 

igualmente, pela necessidade de superação de tal circunstância.

Sem embargos, afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais do 

paciente, bem como a valoração dos dos feitos em curso, cabe ao Tribunal de origem 

analisar novamente, com base nas circunstâncias e elementos concretos dos autos, a 

possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 

4º, da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto, concedo a ordem, a fim de, afastados os óbices utilizados 

para negar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, 

da Lei n.º 11.343/2006, determinar ao Tribunal a quo que proceda à nova análise acerca da 

possibilidade de aplicação do aludido redutor, examinando ainda a possibilidade de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 

do Código Penal, e de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, à luz do art. 33 

e parágrafos do Código Penal. 

É como voto.
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Número Registro: 2017/0048107-5 PROCESSO ELETRÔNICO HC 391.015 / MS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00024467520148120001  00414834620138120001  00428362420138120001  
16018598720148120000  24467520148120001  414834620138120001  
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EM MESA JULGADO: 16/05/2017

Relatora
Exma. Sra. Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PACIENTE  : SERGIO ROBERTO NERY DE OLIVEIRA 
CORRÉU    : OLIVEIRA VICENTE ALVES JUNIOR 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio 
Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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