
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.033 - RJ (2016/0017360-4)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE : MARCOS SEBASTIÃO CHAVES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
EMENTA

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.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao 

agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Nefi Cordeiro, Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis 

Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. 

Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 

Brasília (DF), 16 de junho de 2016

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.033 - RJ (2016/0017360-4)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE : MARCOS SEBASTIÃO CHAVES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

MARCOS SEBASTIÃO CHAVES DE OLIVEIRA agrava de 
decisão na qual dei provimento ao recurso especial para, reconhecida a 
caracterização dos maus antecedentes em relação aos delitos com condenação 
transitada em julgado há mais de cinco anos, restabelecer a pena imposta ao réu 
pela sentença de primeiro grau.

Neste agravo regimental, a defesa afirma que "o entendimento 
mais consentâneo com a questão, é aquele segundo o qual as anotações 
pretéritas relativas a fatos praticados anteriormente a cinco anos, não podem ser 
considerados nem para o reconhecimento da reincidência, e tampouco dos maus 
antecedentes" (fl. 475).

Colaciona julgados do Supremo Tribunal Federal, nos quais foi 
afastada a caracterização dos maus antecedentes (HCs n. 130.500/RJ e 
126.315/SP).

Assim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela 
submissão do feito ao órgão colegiado, para que seja provido o agravo 
regimental.
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EMENTA

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.

 

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator): 

Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não 
constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão 
mantenho.

Com efeito, a despeito dos julgados proferidos pelo Supremo 
Tribunal Federal, ressalto que 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.

Nesse sentido: 

[...]
1. Consoante entendimento deste Superior Tribunal, decorrido o 
prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a 
extinção da pena e a infração posterior, a condenação  
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anterior, embora não possa prevalecer para fins de 
reincidência, pode ser sopesada a título de maus 
antecedentes. Precedentes.
[...]
6.  Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.160.440/MG, de minha relatoria, 6ª T., DJe 
31/3/2016, grifei.)

[...]
1.  O aresto objurgado alinha-se a entendimento assentado neste 
Sodalício no sentido de as condenações criminais cujo 
cumprimento ou extinção  da  pena  ocorreram  há  mais de 5 
anos, a despeito de não implicarem  reincidência  nos  termos 
do que dispõe o art. 64, I, do CP,  são  hábeis  a  caracterizar  
maus  antecedentes  para  fins de exasperação da pena-base.
2.  Incidência do óbice do Enunciado n.º 83 da Súmula do STJ, 
também aplicável ao recurso especial interposto com 
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
3. Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 787.889/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 
5ª T., DJe 30/3/2016, destaquei.)

[...]
2. O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange 
não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores 
cujo trânsito em  julgado  ocorreu  antes  da  prática  do 
delito em apuração, mas também  aquelas  transitadas  em 
julgado no curso da respectiva ação penal,  além das 
condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, 
as quais também não induzem reincidência, mas servem 
como maus antecedentes (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi 
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).
3. No caso, mostra-se legítima a valoração negativa dos 
antecedentes do recorrente com base na existência de 
condenação definitiva em seu desfavor, com trânsito em julgado, 
anterior à sentença condenatória.
4.  Agravo regimental defensivo improvido. Agravo regimental 
do Ministério   Público  Federal  provido,  a  fim  de  
restabelecer  a negativação dos antecedentes e redimensionar as 
penas.
(AgRg no REsp n. 1.498.851/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis 
Júnior, 6ª T., DJe 29/3/2016, grifei.)

[...]
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- A existência de condenação alcançada pelo quinquênio 
depurador justifica a pena-base acima do mínimo legal pela 
circunstância judicial dos antecedentes criminais.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 560.738/SP, Rel. Ministro Ericson 
Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª T., DJe 
16/2/2016, destaquei.)

[...]
II - Ainda que, segundo expressa determinação legal, a 
condenação anterior não prevaleça para efeito da 
reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da 
pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo 
superior a 5 (cinco) anos, para efeitos de maus antecedentes, 
ela subsistirá (precedentes).
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 726.177/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, 
5ª T., DJe 20/11/2015, grifei.)

Todavia, há julgados desta Corte Superior nos quais é afastada a 
valoração negativa dos antecedentes do réu, por se tratarem de registros muito 
antigos, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. 

Exemplificativamente:

[...] – TREZE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM 
JULGADO – CONDUTAS PERPETRADAS HÁ 14 ANOS 
ANTES DA PRÁTICA DO NOVO DELITO – DIREITO AO 
ESQUECIMENTO – RELATIVIZAÇÃO [...] HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.
[...]
5 - Sem perder de vista o entendimento jurisprudencial no 
sentido de que condenações prévias, com trânsito em julgado há 
mais de cinco anos, apesar de não ensejarem reincidência, 
servem de alicerce para valoração negativa dos antecedentes, soa 
desarrazoado admitir que essas treze condenações, tão 
longínquas no tempo, aumentem a pena-base em três vezes.
6 - Esta Corte Superior tem entendido pela possibilidade, no 
âmbito do remédio constitucional, de se readequar a majoração 
da pena na hipótese de desproporcionalidade evidente. (HC 
226.918/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6T, DJe 
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1.8.2013).
7 - Conquanto relevante, para fins penais, a existência de tantas 
condenações impingidas ao paciente por crimes patrimoniais, 
não se lhes pode atribuir o desproporcional relevo dado na 
corte estadual, que aumentou, em três vezes, a sanção inicial 
no processo de individualização da reprimenda penal.
8 - Recentes julgados desta Corte (REsp 1.334.097/RJ e REsp 
1.335.153/RJ, publicados em 9/9/2013), relatados pelo Ministro 
Luis Felipe Salomão, aplicáveis na órbita do direito civil – 
máxime em aspectos relacionados ao conflito entre o direito à 
privacidade e ao esquecimento, de um lado, e o direito à 
informação, de outro – enfatizam que "...o reconhecimento do 
direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram 
integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em 
processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da 
sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico que, 
entre a memória – que é a conexão do presente com o passado – 
e a esperança – que é o vínculo do futuro com o presente –, fez 
clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao 
esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, na 
verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia com 
a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa 
humana." (voto do Ministro Luís Felipe Salomão).
9 - Semelhante doutrina há de ser recebida com temperança no 
âmbito do Direito Penal, mas reforça a necessidade de afastar a 
excessiva exacerbação da pena-base, operada pelo tribunal 
estadual ao realizar a primeira etapa da dosimetria da sanção 
imposta ao paciente, à vista das condenações transitadas em 
julgado pela prática de infrações patrimoniais.
[...]
12 - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, 
para reduzir o quantum da majoração da pena-base, do que 
resulta a pena de 6 meses de reclusão. Consequentemente, por 
ser matéria de ordem pública, a reconhecer-se em qualquer 
instância e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código 
de Processo Penal, reconheço, de ofício, a ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva e declaro, por consequência, 
extinta a punibilidade do crime atribuído ao paciente.
(HC n. 256.210/SP, de minha relatoria, 6ª T., DJe 13/12/2013, 
grifei.)

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem mencionou que a 
condenação definitiva utilizada para valorar negativamente os antecedentes 
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criminais do réu é o décimo registro de sua FAC (fl. 388).

Da análise da referida certidão, verifico que o registro 
corresponde à Ação Penal n. 001-213375-1/2007 (fl. 295), na qual o acusado 
foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial 
fechado, e 53 dias-multa, como incurso nos arts. 14, caput , da Lei n. 
10.826/2003 e 155, § 4º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Tal 
condenação transitou em julgado em 25/10/2010 (fl. 311).

Logo, não decorreram sequer seis anos desde o trânsito em 
julgado da condenação, de forma que deve ser mantida a análise desfavorável 
dos antecedentes do réu.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2016/0017360-4 REsp 1.578.033 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00200105890860100  03613938820138190001  16382013  20131638  201525451856

PAUTA: 16/06/2016 JULGADO: 16/06/2016

Relator
Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO : MARCOS SEBASTIÃO CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MARCOS SEBASTIÃO CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
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