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REVISÃO CRIMINAL Nº 1.449.991-3, VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE ALTÔNIA 
REQUERENTE: CARLOS SÉRGIO MARSON JONASSON (RÉU 

PRESO)  

REQUERIDO:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  

RELATOR:     ARQUELAU ARAUJO RIBAS 

 

 

REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO -    

CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE 

TRÁFICO -  ART. 33 ‘CAPUT’, DA LEI 

11.343/2006 - PEDIDO EM QUE SE ALEGA 

JULGAMENTO CONTRÁRIO A EVIDÊNCIA DOS 

AUTOS - AUSENTE PROVAS SUFICIENTES DA 

AUTORIA E TAMBÉM PLEITO PELA REDUÇÃO DA 

PENA ANTE A DESCONSIDERAÇÃO DA 

VALORAÇÃO NEGATIVA PARA AS 

CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E 

ANTECEDENTES. 

CULPABILIDADE - REITERAÇÃO DAS 

ALEGAÇÕES APRESENTADAS - REFORMA DE 

OFÍCIO EM OUTRA REVISÃO CRIMINAL. 

MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO 

ANTERIOR MAIS DE CINCO ANOS – PRINCÍPIO 

DA NÃO CULPABILIDADE – RECURSO 

EXTRAORDINARIO – REPERCUSSÃO GERAL – 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  
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Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da 

condenação anterior (CP, art. 64, I) aplica-se o 

princípio da razoabilidade, proporcionalidade e 

dignidade da pessoa humana - direito ao 

esquecimento. 

“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 

130.613/RJ – Rel. Min. Dias Toffoli - STF). 

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE 

CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE 

 

 

 

VISTOS, discutidos e relatados estes autos de 

Revisão Criminal de nº 1.449.991-3, da Vara Única da Comarca 

de Altônia, em que é requerente CARLOS SÉRGIO MARSON 

JONASSON e requerido MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

RELATÓRIO 

 

1. Trata-se de revisão criminal requerida com 

fundamento no artigo 621, I, segunda parte, do Código de 
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Processo Penal, frente ao Acórdão proferido nos autos de Ação 

Penal nº 2013.00028572, que condenou o requerente à pena de 

06 (seis) anos, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em 

regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática dos 

crimes descritos no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006 (fls. 

386/401 e verso - vol 02).  

 

1.1. Irresignado com a decisão exarada, após o 

trânsito em julgado (fl. 404), o requerente ofereceu Revisão 

Criminal pretendendo a cassação da decisão rescindenda, 

aduzindo que a condenação foi contrária a evidência dos autos, 

não havendo provas suficientes da autoria para a condenação, ou 

não sendo possível, analisar a aplicação de uma pena mais 

branda nos termos da lei aprovada em 15/05/2012. Sustenta 

também a necessidade de se rediscutir os critérios objetivos 

adotados na sentença para a valoração das circunstâncias 

judiciais (culpabilidade e antecedentes), como desfavoráveis. 

Argumenta que a culpabilidade foi valorada erroneamente pois 

trata-se da circunstância própria do tipo penal, estando 

equivocada sua exacerbação. Ausente a fundamentação de que a 

conduta praticada ultrapassa a extensão delitiva, requerendo a 

devida revisão para afastamento dessa circunstância judicial. 
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1.2. Foram juntados os Autos do processo nº 

2012.0000280-6. 

 

1.3. A douta Procuradoria Geral de Justiça, em 

parecer do digníssimo Procurador Carlos Masaru Kaimoto se 

pronunciou pelo não conhecimento do pleito revisional, 

rememorando que o art. 622, §único do CPP, estabelece que não 

será admissível a reiteração de pedidos, salvo se fundado em 

novas provas, e, no presente caso o objeto do pedido revisional 

já foi apreciado e acolhido por este Tribunal de Justiça, em outra 

Ação Revisional, faltando portanto, interesse de agir (fls. 

33/39-TJ).  

 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO 

 
ADMISSIBILIDADE 

 

2. Cumpre observar que, conforme preleciona a 

doutrina, a ação revisional criminal é o instrumento processual 

estabelecido em lei para o fim precípuo de desconstituir a coisa 

julgada, no caso de ser ou de ficar evidente a ocorrência de erro 

judiciário. (Hélio Torhachi in "Curso de Processo", editora 
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Saraiva, 1988, fls. 377), enfatiza tal raciocínio, prelecionando 

que: 

 
"Provado que em determinado caso a presunção  de 

acerto da sentença - falhou, nada há que impeça de 

desfazê-la e de aceitar a verdade real em lugar da 

verdade presumida...", sendo "...absurdo continuar a 

aplicação de uma pena que se reconhece ter sido 

imposta em virtude de erro judiciário". 

 

2.1. É de se destacar os requisitos previstos em lei, 

especificando em quais oportunidades se admite a Revisão 

Criminal. 

 
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: 

I – quando a sentença condenatória for contrária ao 

texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 

II – quando a sentença condenatória se fundar em 

depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos; 

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas 

provas de inocência do condenado ou de circunstância 

que determine ou autorize diminuição especial de pena. 

(...) 

Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal 

poderá alterar a classificação da infração, absolver o 

réu, modificar a pena ou anular o processo”. 
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2.2. ‘In casu’, argumenta o requerente julgamento 

contrário a evidência dos autos (Art. 621, I, CPP), e ausente 

fundamentação idônea da sentença que condenou o revisando 

pelo crime previsto no Art. 33, ‘caput’ da Lei 11.343/2006. 

 

2.3. De outra banda, é viável a utilização da revisão criminal 

para a reforma da decisão em face da correção da carga penal, desde que 

seja contrária à texto expresso de lei. 

 

2.4. A propósito: 

 

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO 

CRIMINAL. POSSIBILIDADE. Esta Corte vem entendendo 

que é possível a correção da dosimetria da pena em 

sede de revisão criminal (Precedentes). Recurso não 

conhecido.” (REsp 476.513/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 

275). 

 

“PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 

DOSIMETRIA DA PENAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 

ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência 

desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a 

revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais 
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equívocos na dosimetria da pena. Precedentes. 2. No 

caso, o Tribunal a quo devidamente expôs a motivação que o 

levou a reduzir a pena do recorrido. 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (AgRg no REsp 946.318/PR, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). 

 

2.5. Pois bem, a configuração do interesse de agir 

na revisão criminal se faz presente diante de decisão penal 

condenatória (ou absolutória imprópria) transitada em julgado 

em 04/02/2014, consoante se verifica nos autos (fls. 404). 

 

2.6. Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

deve ser conhecida a revisão criminal. 

 

VOTO 

 
CULPABILIDADE – REITERAÇÃO DE PEDIDO 

 

3. Pretende o requerente a cassação da decisão 

rescindenda, aduzindo que a condenação foi contrária a evidência 

dos autos, não havendo provas suficientes da autoria para a 

condenação, ou não sendo este o entendimento, requer a 

aplicação de uma pena mais branda. Sustenta a necessidade de 

se rediscutir os critérios objetivos adotados na sentença para a 

valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis para a 
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culpabilidade e antecedentes. Argumenta que a culpabilidade foi 

valorada erroneamente pois trata-se da circunstância própria do 

tipo penal, estando equivocada sua exacerbação.  

 

3.1. Denúncia: 

 
“No dia 07 de agosto de 2012, por volta das  22h40min, na 

Rua Tiradentes, n° 1101,  Centro, na cidade e Comarca de 

Altônia/PR,  o ora denunciado CARLOS SERGIO MARSON  

JONASSON, com vontade livre e consciente  da ilicitude de 

sua conduta, forneceu para  terceira pessoa, sem autorização 

e em  desacordo com determinação legal, com  fins de 

traficância, 02 (duas) pedras de  droga vulgarmente 

conhecida como "crack"  pesando 3.338g (três gramas, 

trezentos e  trinta e oito miligramas) (auto de apreensão  fl. 

24 e auto de constatação provisório de  droga fl. 26), havendo 

na quantidade,  substância cujo uso e comercialização são  

proscritos no país, conforme Portaria n°  344/98, da 

Secretaria da Vigilância Sanitária  do Ministério da Saúde.  

Policiais militares em patrulhamento na referida localidade, 

abordaram o denunciado, ocasião em que avistaram o 

denunciado entregando a droga à terceira pessoa. 

 Além da quantidade acima apontada, o ora denunciado trazia 

consigo no interior do veículo a quantidade de 5.662g (cinco 

gramas, seiscentos e sessenta e dois miligramas) de droga 

vulgarmente conhecida por "maconha" (auto de apreensão fl. 

24 e auto de constatação provisório de droga fl. 26), cujo uso 

e comercialização também são proscritos no país, conforme 
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Portaria n° 344/98, da Secretaria da Vigilância Sanitária do  

Ministério da Saúde. Após os policiais verificarem a entrega da  

droga do denunciado para terceira pessoa,  foi realizada 

revista no interior do veículo conduzido pelo denunciado, 

ocasião em que  foram encontrados os cigarros de  

"maconha", duas facas de mesa, com aproximadamente 11 

(onze) centímetros de  lâmina, que são utilizadas para moer  

maconha em pequenos pedaços para fazer  cigarros (fl. 18); 

e, R$ 360,00 (trezentos e  sessenta reais) em espécie,  

consubstanciado em 12 (doze) notas de R$  20,00 (vinte 

reais); 07 (sete) notas de R$  10,00 (dez reais); 01 (uma) 

nota de R$  50,00 (cinquenta reais) e 01 (uma) nota de  um 

dólar. Registre-se que em momento imediatamente anterior à 

abordagem policial, houve troca de ligação entre o aparelho 

de telefone celular da terceira pessoa (origem chamada) e do 

denunciado (recebeu ligação)".  A denúncia foi recebida em 

22/10/2012 (fl. 177/182). 

 

3.2. Infere-se da sentença que o requerente foi 

condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput da 

Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 sete anos e 04 dias de 

reclusão, e 700 dias multa, no regime inicial de fechado para 

cumprimento da pena. 

 

3.3. Em Recurso de Apelação nº 1010875-1, por 

decisão unânime da 4ª Câmara Criminal deste Tribunal, foi 

negado provimento ao recurso e mantida a sentença, sob o 
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fundamento de que presente conjunto probatório suficiente a 

apontar para a prática da traficância nos exatos termos do art. 

33, ‘caput', da Lei nº 11.343/06. E quanto à dosimetria da pena, 

o entendimento foi de que o MM. Juiz da causa aplicou a pena-

base necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do 

delito, fundamentando-a adequadamente. E também que correto 

o agravamento da pena em razão da reincidência, pois, na data 

dos fatos, o apelante possuía outra condenação anterior (autos 

2006.0000004-7). 
 

3.4. Consta dos autos que o requerente opôs 

também Revisão Criminal sob nº 1.272.229-9, em 2015, 

extraindo-se da decisão que: 

 
“...Pelo exposto, mantenho incólume a condenação de 

CARLOS SÉRGIO MARSON JONASSON, pelos bem lançados termos 

da r. sentença condenatória, e do venerando Acórdão, decisões 

estas ora atacadas. 

 Contudo, identifico um único erro judiciário passível de 

readequação pela via da revisão criminal, exclusivamente referente 

à fixação das penas contra o ora requerente... 

Ao fixar a pena basilar para o crime pelo qual o requerente 

restou condenado, o nobre julgador ‘a quo’ consignou em sua 

decisão que contra o réu pesava, desfavoravelmente, a 

culpabilidade, os antecedentes, e a natureza da droga 

apreendida. 
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 Para tanto, assentou que o grau de reprovabilidade da 

conduta do agente era elevado, mormente em face de sua condição 

financeira razoável, por conta de seu elevado grau de escolaridade e 

por possuir emprego fixo. 

 Ocorre que tal motivação não se mostra adequada a valorar 

o grau de reprovabilidade da conduta do agente, posto que a 

culpabilidade deve ser aferida à luz de circunstâncias do 

próprio fato em si, sem que condições de caráter pessoal 

influenciem nesta decisão. 

 Entretanto, os maus antecedentes, ao contrário do que  

sustenta a Defesa, restaram caracterizados, posto que o requerente 

conta com duas  condenações penais transitadas em julgado 

anteriormente ao cometimento do fato aqui em discussão, pelo que 

uma delas foi acertadamente valorada como circunstância judicial 

negativa, exatamente porque extinta sua punibilidade há mais 

de 5 anos, o que não  constitui, à luz do art. 64, inc. I, do Código 

Penal, a agravante da reincidência (autos nº  2004.0095-7 (vide 

motivação de fls. 141), com pena extinta em 21/01/2007). Este 

precedente deve, então, ser valorado como mau antecedente. 

Da mesma forma, a natureza da droga traficada (crack) 

justifica a exasperação de pena-base, à luz do art. 42 da Lei 

11.343/06, tal como restou concretamente motivado na r. sentença. 

Assim, à exceção da culpabilidade, há nos autos elementos 

de convicção suficientes a ensejar a basilar acima do mínimo legal, 

pelo que, descontado o aumento decorrente da culpabilidade 

do agente, fixo a pena-base, de ofício, em 5 anos e 8 meses 

de reclusão, mais 566 dias-multa, posto eu afasto tão-

somente a fração decorrente da culpabilidade do agente. 
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 E, contrariamente ao que sugere a douta Defesa, a 

reincidência do requerente está devidamente atestada nos autos, 

posto que restou ele condenado na ação penal nº 2006.0004-7 (vide 

motivação de fls. 143), por decisão transitada em julgado em 

20/08/2009, não havendo informações quanto à extinção desta 

pena, que sequer seria necessária, posto que certamente se deu em 

data posterior, sendo que entre a data do trânsito em julgado desta 

condenação e a prática do delito ora em exame não se passaram 5 

anos, de forma que, à luz da redação do art. 64, inc. I, do CP, esta 

condenação torna o requerente reincidente... 

Por todo o acima exposto, fixo, ‘ex officio’, a pena de 

CARLOS SÉRGIO MARSON JONASSON em 6 anos, 8 meses e 4 

dias de reclusão, mais 666 dias-multa... 

Mantenho os demais termos da r. sentença e do venerando 

Acórdão”. 

 

3.5. Como visto, quando da Revisão Criminal nº 

1.272.229-9, restou analisada e afastado o aumento da pena no 

que se refere ao grau da culpabilidade do agente, valorado 

negativamente por questões de caráter pessoal, pelo juiz 

singular, sendo a pena reduzida para 6 anos, 8 meses e 4 

dias de reclusão, mas 666 dias-multa. 

 

3.6. Destaca-se parecer da douta Procuradoria de 

Justiça, abordando a questão: 
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“Contudo, o apenado já formulou pedido de revisão Criminal 

que foi autuado sob nº 1272229-9 e julgado em 12/02/2015 por 

esta colenda Câmara criminal, em composição integral, que 

apesar de julgar improcedente o pleito revisional, readequou, ex 

ofício, a pena imposta ao ora requerente afastando justamente o 

aumento promovido pela avaliação negativa da culpabilidade na 

fixação da pena-base. 

(...) 

Nesta toada, rememore-se que o artigo 622, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, não admite a reiteração de 

pedidos: ‘Art. 622. (...). Parágrafo único. Não será admissível a 

reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas’. 

Demais a mais, certo é que o objeto do presente pedido 

revisional já foi apreciado e acolhido por este Eg. Tribunal de 

Justiça, faltando, por tanto, interesse de agir. 

 

3.7. No caso em tela, no que alude ao aumento da 

pena em razão da valoração negativa para a culpabilidade, vê-

se que já foi reformada a decisão, com redução da pena para 

esta circunstância, não podendo ser usada novamente com o 

intuito de minorar a reprimenda, consoante artigo 622 do CPP, 

que reputa inadmissível a reiteração de pedidos, sem a 

existência de fatos novos. 

 

3.8. Nesse sentido: 

 
“REVISÃO CRIMINAL - REITERAÇÃO DA DEMANDA - OUTROS 

PEDIDOS REVISIONAIS JÁ AJUIZADOS PERANTE ESTA 
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QUINTA CÂMARA CRIMINAL (REVISÕES CRIMINAIS Nos 

832.606-5 E 828.601-1) - MANIFESTAÇÃO DA DEFESA 

TÉCNICA PELA EXTINÇÃO DO FEITO - ACOLHIMENTO - 

EXTINÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL, SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO”. (TJPR – RvCr.nº 1091147-0, Rel. Des. MARCUS 

VINICIUS DE LACERDA COSTA, DJ 11/06/2014). 

 

“REVISÃO CRIMINAL  REITERAÇÃO DE PEDIDO  PLEITO 

REVISIONAL JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL  

AUSÊNCIA DE PROVA NOVA  NÃO CONHECIMENTO. Sendo 

simples reiteração de pedidos sem existência de provas 

novas, inclusive já tendo sido analisado em sede revisional, 

não se conhece do pedido do requerente”. (TJPR – RvCr. Nº 

827739-6, Rel. Des. ANTONIO MARTELOZZO, DJ 19/02/2014). 

 

“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 

121, § 2º, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO 

FUNDADO NO ARTIGO 621, INCISO II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES 

APRESENTADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL E ANTERIOR 

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. "Observa-se o real 

intento dos requerentes em reavaliar, em pleito revisional, 

pedidos feitos em sede de apelação e anterior revisão 

criminal já indeferida, o que é inviável por força do artigo 

622, parágrafo único, do Código de Processo Penal". 

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (TJPR – Rv.Cr. nº 530676-

3, Rel. Des. SONIA REGINA DE CASTRO, DJ 10/01/2011). 
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3.9. Por fim, a pena restou definitiva em 6 

anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, mas 666 dias-multa, 

mantendo-se o aumento de 1 ano, 8 meses, 4 dias e 666 

dias/multa em razão da reincidência, maus antecedentes 

e natureza da droga, excluída somente a circunstância da 

culpabilidade na Revisão Criminal anterior. 

 

3.10. No que tange à reincidência, vislumbra-se 

que o requerente restou condenado na ação penal nº 

2006.0004-7, por decisão transitada em julgado em 

20/08/2009, não havendo informações quanto à extinção desta 

pena, sendo que entre a data do trânsito em julgado desta 

condenação e a prática do delito ora em exame não se passaram 

5 anos, de forma que, à luz da redação do art. 64, inc. I, do CP, 

esta condenação torna o requerente reincidente. 

 

3.11. Em consulta ao Sistema Oráculo tem-se: 

 
PORTE ILEGAL DE ARMA 

Ação Penal Proced. Ordin. 2004.0000095-7 

Data da infração 03/10/2004 

Sentença Condenatória 01/09/2005 

Pena 0 anos 0 meses 0 dias  Substit. Restritiva de direitos 

Trânsito em julgado 24/11/2006 

(Maus Antecedentes). 
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TOXICO ART. 33 

Proc. Especial Lei Tóxicos 2007.0000067-7 

Data da infração 02/09/2006 

Sentença 06/02/2014 -   Acórdão 17/06/2015   –  

Pena privat. liberdade 05 anos, 10 meses e 0 dias –  

Trânsito julg. 27/08/2015. 

 

RECEPTAÇÃO 

Ação Penal 2006.0000004-7  

data infração 02/11/2006 

Sentença 03/03/2009 – pena 01ano, 01mês, 22dias 45d/m, 

substituição por penas restritivas de direito,  

prest.serv. e prest. pecun. 

(REINCIDÊNCIA) 

 

POSSE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL 

Data da infração 01/04/2010 

Sentença 06/05/2011 – HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL 

 

3.12. Por outro lado, no que concerne aos maus 

antecedentes, consoante se dessume dos autos, a motivação 

para a valoração negativa não se evidencia idônea porque, como 

se constata no Sistema Oráculo, as duas condenações penais 

transitadas em julgado anteriormente ao cometimento do fato 

em discussão, uma delas foi acertadamente valorada como 

circunstância judicial negativa, da reincidência. E a outra, 

porque extinta sua punibilidade há mais de 5 anos, o que 
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não constitui, à luz do art. 64, inc. I, do Código Penal, a 

agravante da reincidência, foi usada para aumentar a pena como 

maus antecedentes.  

 
ANTECEDENTES 

 

4. Neste mister, com relação aos maus antecedentes 

objeto de majoração da pena, nova discussão há de ser travada. 

Deve-se destacar que o art. 64, I, do Código Penal, refere-se à 

extinção dos efeitos da reincidência, se entre a data do 

cumprimento ou extinção da pena, e a infração posterior, tiver 

decorrido tempo superior a cinco a anos das condenações 

anteriores, porém inexiste previsão legal que estipule prazo para 

que cessem os efeitos da condenação a título de configuração de 

maus antecedentes.  

 

4.1. A vista disso, há grande discussão acerca da 

aplicabilidade de raciocínio idêntico àquele utilizado para a 

reincidência, no que se refere aos maus antecedentes, tanto no 

âmbito doutrinário quanto jurisprudencial. 

 

4.2. Vale transcrever a doutrina de RICARDO 

AUGUSTO SCHMITT: 
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“Ora, os efeitos da reincidência se submetem ao prazo 

depurador de cinco anos, contados na forma disposta pelo 

artigo 64, inciso I, do Código Penal, por isso, entendemos 

que os efeitos de qualquer condenação transitada em 

julgado deverá ser regulada pelo mesmo período, frente a 

ausência de previsão legal a título de antecedentes 

criminais.  

Tal interpretação nos parece razoável e necessária como 

forma de evitar que uma condenação possa propagar os seus 

efeitos por toda vida do agente. Se a reincidência se revela 

como um ‘plus’ de reprovação da conduta do sentenciado 

quando comparada com os antecedentes, não nos parece 

lógico que os efeitos daquela desapareçam pelo decurso de 

determinado tempo (período), enquanto deste se perpetuem 

pelo resto da vida do condenado.  

Ao prevalecer a posição contrária..., a existência de qualquer 

condenação transitada em julgado, pela prática de crime...ou 

até mesmo contravenção penal, gerara ao agente um 

estigma perpétuo, do qual não terá como se libertar pelo 

resto da vida, o que não podemos concordar. 

(...) 

É assente a ‘ratio legis’ que consiste em apagar da vida do 

indivíduo os erros do passado, já que houvera o devido 

cumprimento de sua punição, de modo que se revela 

inadmissível atribuir à condenação status de perpetuidade, 

sob pena de violação aos princípios constitucionais e legais, 

sobretudo o da ressocialização da pena, isso porque a 

constituição Federal veda expressamente as penas de 

caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, b, da CF)...” (In Sentença 
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Penal Condenatória – Teoria e Prática, pag. 189/187 

– 9ª ed. Editora Jus Podivm). (grifo nosso) 

 

4.3. Nesta esteira de entendimento também Cezar 

Roberto Bittencourt, in CÓDIGO PENAL COMENTADO, temos: 

 
“11 Limites temporais dos efeitos dos maus antecedentes; 

É indispensável que se respeite a limitação temporal dos 

efeitos dos “maus antecedentes”, adotando-se os 

parâmetros previstos para os “efeitos da reincidência”, 

fixado no artigo 64 do CP em cinco anos, por autorizada 

analogia. Advogando a mesma tese, sustenta Salo de 

Carvalho (Amilton de Carvalho e Salo de Carvalho. Aplicação 

da pena e garantismo. 3 ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2004, p. 52; no mesmo sentido, José Antonio Paganella 

Boschi, Das  penas e seus critérios de aplicação, Porto 

Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 200, p.208) in verbis: “o 

recurso à analogia permite-nos limitar o prazo de incidência 

dos antecedentes nos marco dos cinco anos – delimitação 

temporal da reincidência -, visto ser a única orientação 

permitida pela sistemática do Código Penal” (pag. 59, 8ª ed, 

Editora Saraiva). 

 

4.4. Seguindo na mesma direção, Celso Delmanto, 

Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Júnior e Fábio M. de 

Almeida Delmanto, assinalam: 
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“Caso o prazo depurador de cinco 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” 

(Código Penal Comentado. 8. ed. Saraiva, 2010. p. 274). 

 

4.5. Abrilhantam este pensamento as decisões do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, constando inclusive manifestação 

sobre tema em Repercussão Geral no RE nº 593.818/SC, sob a 

relatoria do Min. Joaquim Barbosa: 

 

“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” (DJe. 03/04/2009). 

 

4.6. A jurisprudência majoritária do Supremo 

Tribunal Federal reconhece que, decorridos mais de cinco anos 

desde a extinção da pena da condenação anterior, não é possível 

alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos 

maus antecedentes. Em decisões recentes do Supremo Tribunal 

Federal neste sentido, tem-se: 
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“Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico e associação 

para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). 

Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. 

Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga 

(1.240 g de crack). Admissibilidade. Vetores a serem 

considerados necessariamente na dosimetria, nos termos do 

art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 

Precedentes. Valoração negativa de condenações transitadas 

em julgado há mais de 5 (cinco) anos como maus 

antecedentes. Impossibilidade. Aplicação do disposto no 

inciso I do art. 64 do Código Penal. Precedentes. 

Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1. É 

pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que 

a natureza e a quantidade da droga constituem motivação 

idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 

59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 

Precedentes. 2. 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. 3. Ordem concedida tão 

somente para determinar ao juízo da execução competente 

que, afastado o aumento decorrente da valoração como maus 

antecedentes de condenações pretéritas alcançadas pelo 

período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, 

inciso I, do Código Penal, refaça a dosimetria da pena imposta 

ao paciente nos autos do processo nº 02411025822-5”. (STF 

– HC 132600/ES – Seg. Turma, Rel. Min. DIAS TOSSOLI, 

publi. 30/05/2016). 
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 “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONDENAÇÃO 

TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO 

DEMAUS ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. Condenação 

transitada em julgado há mais de cinco anos utilizada nas 

instâncias antecedentes para consideração da circunstância 

judicial dos antecedentes como desfavorável e majoração da 

pena-base. Impossibilidade. Precedentes. 2. Ordem 

concedida. 

A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas 

corpus, para determinar ao Juízo da Oitava Vara Criminal 

Federal de São Paulo realizar novamente a dosimetria para 

fixação da pena-base, sem considerar como maus 

antecedentes condenações transitadas em julgado alcançadas 

pelo período de cinco anos previsto no art. 64, inc. I, do 

Código Penal...” (STF – HC 133077/SP – Rel. Min. CARMEN 

LUCIA, DJe 22/04/2016). 

 

“Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. 

Aumento da pena-base. Não aplicação da causa de diminuição 

do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. 4. Período depurador de 

5 anos estabelecido pelo art. 64, I, do CP. Maus antecedentes 

não caracterizados. 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, proporcionalidade e dignidade da 

pessoa humana. 5. Direito ao esquecimento. 6. Fixação do 

regime prisional inicial fechado com base na vedação da Lei 

8.072/90. Inconstitucionalidade. 7. Ordem concedida”. (STF – 

HC 126315/SP – Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 07/12/2015). 
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4.7. Sobreleva notar que, se a própria lei penal limita 

os efeitos temporais da reincidência (artigo 64, inciso I, do 

Código Penal), é certo, que em atenção ao princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o mesmo deve 

ocorrer com relação aos antecedentes, não se podendo 

admitir que condenações anteriores produzam efeitos para 

sempre na vida do sentenciado, o que, modernamente, se tem 

chamado de direito ao silencio sob o entendimento de que os 

atos praticados no passado distante não podem ecoar para 

sempre. 
 

4.8. Impõe-se reconhecer, todavia, que o Superior 

Tribunal de Justiça acolheu a tese segundo a qual, transcorrido o 

período depurativo do art. 64, inciso I, do CP, não podem as 

condenações anteriores ser consideradas para reincidência, mas 

legitimam, por outro lado, exasperação da pena-base como 

configuradoras de maus antecedentes.  

 

4.9. Contudo, comunga-se do entendimento de 

que a interpretação da norma do inciso I, do artigo 64, do 

Código Penal deve ser no sentido de se extinguirem, no 

prazo de cinco anos, não só os efeitos decorrentes da 

reincidência, mas qualquer outra valoração negativa por 

condutas pretéritas praticadas pelo agente, passados mais 
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de 5 anos, sob pena de perpetuação de efeitos que a lei 

não prevê, e que não se coadunam com os princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana. 

 

4.10. Logo, consoante se dessume dos autos, no 

caso vertente, em relação aos antecedentes, a motivação para a 

valoração negativa não se evidencia idônea, porquanto, como se 

constata no Sistema Oráculo, a condenação anterior foi declarada 

extinta pelo seu cumprimento há mais de 05 anos do novo fato 

tipificado em 2012. 

  

4.11. Assim, no que tange à primeira fase da 

dosimetria da pena, é de se afastar a circunstância desfavorável 

referente aos maus antecedentes em razão de condenação 

transitada em julgado e cumprida a reprimenda, há mais de 

cinco anos, sob pena de se violar preceito Constitucional, 

consoante entendimento majoritário da Suprema Corte (Porte 

Ilegal de Arma - Ação Penal 2004.0000095-7, transitada em 

julgado 24/11/2006).  
 

4.12. Desta forma é de se julgar parcialmente 

procedente a ação revisional, tão somente para afastar o 

aumento da pena referente aos antecedentes, acolhendo-se a 

tese de que, extinta a punibilidade quando passados mais de 
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cinco anos da última condenação penal, tendo–se como 

paradigma o RE nº 593818/SC – Repercussão Geral – STF. 

 

4.13. Por derradeiro, extrai-se, que o último estudo 

alusivo a decisão condenatória do apenado, também em Revisão 

Criminal, afastou a circunstância desfavorável alusiva a 

culpabilidade e reduziu a pena inicialmente imposta de 7 anos 

4 dias de reclusão, e 700 dias/multa, para 06 anos, 08 meses, e 

4 dias de reclusão, e 666 dias multa, acima do mínimo legal 

(reincidência; maus antecedentes e a natureza da droga 

apreendida). 

 

4.14. Estabelecida tal premissa, é de se reduzir em 

08 meses a pena, afastando-se a circunstância 

desfavorável dos maus antecedentes, quando passados 

mais de cinco anos da última condenação criminal 

transitada em julgado, e cumprida a pena. 

 

4.15. Assim, é de ser fixado então, a pena definitiva 

de 06 anos e 4 dias de reclusão e 666 dias multa. Considerando, 

1 ano, 4 dias e 666 dias/multa dias como aumento da pena base 

relativo da fração da reincidência do agente, antes rememorada 

e a natureza da droga (Crack). Excluídas somente as 

circunstâncias desfavoráveis alusivas à culpabilidade, porque já 
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decidida de ofício na revisão criminal anteriormente interposta; 

e, também excluída a majoração pelos maus antecedentes, 

consoante ora exposto. 
 

4.16. Note-se que o artigo 33, §3º, dispõe que "a 

determinação do regime de cumprimento da pena far-se-á com 

observância dos critérios previstos no artigo 59, deste Código". 

Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, 

em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, 

vir a estabelecer regime prisional mais severo, em razão de 

elementos concretos e individualizados, nos termos do §3º, do 

art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal.  

 

4.17. Neste sentido: 

 
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE 

READEQUAÇAOAO DE REGIME - INDEFERIMENTO - 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE 

AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO - 

ARTIGO 33, §3º, DO CP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.1. Nos termos do artigo 33, §3º do CP: "A 

determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-

se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 

deste Código". (TJPR – Ag.Ex.P.nº 1328297-8, Rel. Des. 

CARVILHO DA SILVEIRA FILHO, publ. 11/12/2015). 
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“PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA.RECURSO 

DE AGRAVO. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DE REGIME 

PRISIONAL INICIAL.CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE 

DROGAS E PORTE DE ARMA. PENA TOTAL DE 9 ANOS. 

REGIME INICIAL FECHADO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. 

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ART. 59 CP 

DESFAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO DE REGIME 

INCABÍVEL.MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO 

DESPROVIDO”.  (TJPR – Rec. Agr. Nº 1335969-0, Rel. Des. 

SÔNIA REGINA DE CASTRO, publ. 21/07/2015). 

 

4.18. Destarte, não é de se conhecer da ação 

revisional quanto ao pedido de redução da pena afastando-se a 

circunstância desfavorável para a culpabilidade, pois já 

concedido, de ofício, na Revisão Criminal anteriormente 

interposta. E, desta forma, conhecer parcialmente da presente 

revisão criminal, apenas para reduzir a pena em 8 meses, 

excluindo-se o acréscimo alusivo aos maus antecedentes 

referente à pena cumprida no intervalo superior a cinco anos; e, 

quanto a negativa de autoria não restou demonstrada. 
 

5. Ante o exposto, é de se conhecer parcialmente 

da revisão criminal, e na parte conhecida, julgar parcialmente 

procedente a ação, para reduzir a pena definitiva em 8 meses, 

afastando o acréscimo decorrente da valoração por maus 

antecedentes, por condenação pretérita alcançada pelo período 

depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do 
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Código Penal. Fixa-se assim, a pena definitiva em 6 anos 4 dias e 

666 dias multa (considerando o acréscimo de 1 ano, 4 dias e 666 

dias multa pela reincidência e a natureza da droga (crack) 

corretamente valoradas na sentença). 

 

DECISÃO: 

 

ACORDAM os Senhores Desembargadores 

integrantes da Terceira Câmara Criminal do TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO PARANÁ, em composição integral, por 

unanimidade de votos, em conhecer parcialmente, e nesta, 

julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal, nos termos 

da fundamentação.  

 

Participaram do Julgamento: Des Arquelau Araujo 

Ribas (Presidente com voto), Des. Rogério Kanayama, Des. 

José Cichocki Neto, Des. João Domingos Kuster Puppi e 

Des. Gamaliel Seme Scaff. 

 

Curitiba, 18 de agosto de 2.016. 

 

ARQUELAU ARAUJO RIBAS 

Desembargador Relator 
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