
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 198.557 - MG (2011/0039781-0)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOGADO : CLÁUDIA MARCELA NASCIMENTO CÂMARA FERNANDES - 

DEFENSORA PÚBLICA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : VITOR FERREIRA PAULINO 

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. 
VALORAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E 
EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DA 
FIXAÇÃO DA PENA COMO MAUS ANTECEDENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.  
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não há falar em flagrante ilegalidade se o Juízo sentenciante considera na fixação da pena 
condenações pretéritas, ainda que tenha transcorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos 
entre o efetivo cumprimento das penas e a infração posterior, pois, embora não sejam aptas a 
gerar a reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, são passíveis de serem 
consideradas como maus antecedentes no sopesamento negativo das circunstâncias judicias.
2. Na hipótese dos autos, ainda que condenações anteriores possam, em princípio, 
caracterizar os maus antecedentes do paciente, tenho que a peculiaridade de terem sido os 
delitos cometidos em sua forma culposa mostra-se suficiente para infirmar o entendimento 
consolidado nesta Corte, pois que a sua adoção no caso em exame afrontaria os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da pena privativa de liberdade, com o aumento 
da pena do crime doloso por crime culposo cometido em passado distante.
3. Habeas corpus concedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), 
Gilson Dipp, Laurita Vaz e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de março de 2012 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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Superior Tribunal de Justiça

  

HABEAS CORPUS Nº 198.557 - MG (2011/0039781-0)
  

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitor Ferreira Paulino, 

apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Narra a impetração que o paciente - denunciado pela suposta prática da 

conduta descrita no art. 1º, incisos II e IV, da Lei nº 8.137/90, c/c o art. 71, do Código 

Penal -, foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime 

aberto,  bem assim ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de 

origem, tendo a Segunda Câmara Criminal negado provimento ao apelo.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

 No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a impetrante que não se pode 

considerar como maus antecedentes condenações anteriores com período depurador 

superior a 5 anos. Argumenta que "somente as condenações, com trânsito em julgado, 

que não são hábeis a caracterizar reincidência podem ser consideradas como maus 

antecedentes" (fl. 4), asseverando, ainda, que "os crimes que estão sendo utilizados 

para configurar os maus antecedentes tiveram suas penas cumpridas e extintas nas 

décadas de oitenta e noventa, portanto, há muito superado o prazo de cinco anos, 

previsto no artigo 64, I, do Código Penal" (fl. 6).

Pleiteia, assim, seja concedida a ordem para, reformando-se o acórdão 

impugnado, reduzir a pena-base aplicada.

As informações foram prestadas (fl. 708) e o Ministério Público Federal, 

ao se manifestar (fls. 726/730), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 198.557 - MG (2011/0039781-0)
  
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 

Busca-se no presente habeas corpus a redução da pena-base ao 

mínimo legal.

Sempre nos lembrou Pontes de Miranda a importância do habeas 

corpus, isso em decorrência de toda matéria a que o instituto se refere, isto é, a 

liberdade de ir, ficar e vir. O só ajuizamento da ação penal condenatória já é suficiente 

para atingir o estado de dignidade do acusado, de modo a provocar graves transtornos 

para aqueles que se envolvem no cenário criminal. Dessa forma, tem-se utilizado, não 

sem razão, do writ a fim de se garantir a efetividade do direito fundamental à liberdade 

e combater todo tipo de coação ou ameaça oriunda de ilegalidade ou abuso de poder.

Ocorre que o meio recursal ordinariamente previsto no ordenamento 

jurídico para que esta Corte analise eventual ofensa à legislação federal relativa à 

dosimetria da pena é o recurso especial, não podendo tal matéria ser submetida à 

apreciação deste Sodalício pela via excepcional do habeas corpus, que se encontra 

atrelada, tão somente, às hipóteses em que se tenha presente verdadeira violência, 

coação, ilegalidade ou abuso direto e imediato à liberdade de locomoção.

O habeas corpus presta-se ao controle e revisão de decisões no plano 

objetivo, ou seja, de pronunciamentos que violem direito líquido e certo do paciente, 

diretamente relacionados à liberdade, vale dizer, daquelas decisões que contemplem 

nulidade e ilegalidade passíveis de reconhecimento de forma objetiva, sem ingresso no 

plano de subjetivismo próprio da atividade jurisdicional ordinária. 

Contudo, em homenagem à garantia constitucional constante do art. 5º, 

inciso LXVIII, conheço da presente impetração e passo a análise do pedido formulado 

na inicial. 

Extrai-se da sentença o seguinte trecho (fl. 614):
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Culpabilidade atenuada, diante do manifesto despreparo do réu 
para o exercício de atividade comercial demonstrado no 
interrogatório. Possui maus antecedentes, pois registra 
condenações nos autos 024.83.056.753-3 e 024.84.192.752-8, 
cujas penas foram extintas, respectivamente, em 12.6.1986 e 
4.5.1982, conforme certidão de fls. 446/447. A conduta social é 
favorável. A personalidade não foi aferida. Os motivos e 
consequências do crime emolduram-se dentro dos limites 
estabelecidos pelo tipo penal.
Assim, fixo-lhe a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 12 (doze) dias-multa, que concretizo como definitiva, 
pois inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem 
como causas especiais modificadoras.
Por fim, em face da continuidade delitiva, procedo à unificação 
das penas, incidindo o aumento a uma de suas penas em 1/6, 
passando-a para 3 (três) anos de reclusão e 14 (quatorze) 
dias-multa.

Disse o Tribunal de Justiça, por sua vez (fl. 669):

Com relação às penas aplicadas, tenho que bem fundamentadas 
e aplicadas de forma individualizada e, realmente sendo o réu 
portador de maus antecedentes (CAC de fls. 446/447), impossível 
seria sua fixação no mínimo legal, pelo que não merecem 
qualquer reforma.

Não há falar em flagrante ilegalidade se o Juízo sentenciante considera 

na fixação da pena condenações pretéritas, ainda que tenha transcorrido lapso 

temporal superior a 5 (cinco) anos entre o efetivo cumprimento das penas e a infração 

posterior, pois, embora não sejam aptas a gerar a reincidência, nos termos do art. 64, 

inciso I, do Código Penal, são passíveis de serem consideradas como maus 

antecedentes no sopesamento negativo das circunstâncias judicias.

Nesse sentido, vejam-se:

A - HABEAS CORPUS.  LATROCÍNIO. PENA-BASE ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS. PREMEDITAÇÃO E MALÍCIA.  
CULPABILIDADE NEGATIVA. DECLARAÇÃO DO PERITO.  
PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES 
CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 
(...)
4. Maus antecedentes. Delitos cometidos há mais de cinco 
anos, embora não possam ser utilizados para os efeitos da 
reincidência, caracterizam maus antecedentes. 
5. Ordem denegada. (HC nº 119.243/MS, Relator o 
Desembargador Convocado do TJ/RS,  VASCO DELLA 
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GIUSTINA , DJe de 5/12/2011.)

B - PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . ART. 
180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI . ART. 383 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL (REDAÇÃO ORIGINAL). 
POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS 
ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DE 
TEMPO SUPERIOR A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. MAUS 
ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO 
PÚBLICO. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO. BIS IN IDEM . 
OCORRÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA 
VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA 
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO 
INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DE 
AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
(...)
III - 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 05 (cinco) anos, para efeitos de maus 
antecedentes, ela subsistirá  (Precedentes desta Corte e do 
Pretório Excelso) . 
(...)
Ordem parcialmente concedida. (HC nº 147.863/PR, Relator o 
Ministro FELIX FISCHER , DJe de 4/10/2010.)

No entanto, observo no caso em exame que as circunstâncias judiciais 

foram consideradas desfavoráveis pelo Magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal de 

origem, mormente os maus antecedentes, fixando-se a pena-base acima do mínimo 

legal, em 6 (seis) meses, por ter sido o paciente condenado por lesões corporais 

culposas, em duas ações penais anteriores, tendo a primeira sido extinta em 1982, e a 

segunda, em 1986.

No caso, ainda que tais condenações possam, em princípio, caracterizar 

os maus antecedentes do paciente, tenho que a peculiaridade de terem sido os delitos 

cometidos em sua forma culposa mostra-se suficiente para infirmar o entendimento 

então consolidado, pois que a sua adoção no caso em exame afrontaria os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da pena privativa de liberdade, com 

o aumento da pena do crime doloso por crime culposo cometido em passado distante.
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Evidenciado, portanto, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, 

passo a refazer a dosimetria da pena a ele imposta. 

Na primeira fase de dosimetria da pena, afasto a circunstância judicial 

dos maus antecedentes para estabelecer a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, permanecendo nesse patamar na 

segunda fase do cálculo da pena. Reconhecida a continuidade delitiva, deve a sanção 

ser aumentada em 1/6, para ser fixada, então, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão, mais 11 (onze) dias-multa. 

Ante o exposto, concedo a ordem para, afastando a valoração negativa 

dos antecedentes criminais do paciente, fixar definitivamente a pena em 2 (dois) anos 

e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, mantida no mais a decisão 

impugnada.

É o voto. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2011/0039781-0 PROCESSO ELETRÔNICO HC 198.557 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  10024061276382        24061276382

EM MESA JULGADO: 13/03/2012

Relator
Exmo. Sr. Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ÁUREA M. E. N. LUSTOSA PIERRE

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO : CLÁUDIA MARCELA NASCIMENTO CÂMARA FERNANDES - 

DEFENSORA PÚBLICA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE : VITOR FERREIRA PAULINO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a Ordem 
Tributária

CERTIDÃO

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

"A Turma, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator."

Os Srs. Ministros Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Gilson 
Dipp, Laurita Vaz e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.
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