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Tese 362 

REINCIDÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DO 

ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.  

Para efeito de reincidência prevalece a condenação anterior se entre a 

data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não 

tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o 

período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não 

ocorrer revogação.   

(D.O.E.,   p. )  
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Apelação Criminal nº 0034136-77.2011 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0034136-

77.2011.8.26.0506, comarca de Ribeirão Preto, em que figura como 

apelante W.L.S.A., vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal, no art. 541 do Código de Processo Civil e no art. 26 da Lei nº 

8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL , para o COLENDO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos seguintes motivos: 
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1 – RESUMO DOS AUTOS 

  

 W.L.S.A. foi condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara 

Criminal da comarca de Ribeirão Preto (autos nº 1.062/11), por infração 

ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cinco anos e dez meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-

multa (fls. 111/116). 

 Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação 

e, após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça 

manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 156/164). 

 Todavia, a Egrégia 14ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, por votação unânime, deu parcial provimento ao 

apelo do réu WASHINGTON LUIS, para reduzir suas penas para um 

ano e oito meses de reclusão, em regime fechado, e 166 dias-multa, de 

conformidade com o voto do relator Des. Marco de Lorenzi (fls. 

176/185), assim prolatado: 
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“Vistos... 
 
Ao relatório da respeitável sentença, que ora se adota, 

acrescenta-se que W.L.S.A. foi condenado, como incurso no 
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 05 
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial 
fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no 
mínimo legal (fls. 111/116). 

Apela o réu, buscando, sob a tese da fragilidade 
probatória, a absolvição ou a desclassificação da conduta para o 
crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Requer o 
reconhecimento de sua dependência química, a autorizar a 
isenção ou redução de pena. 

Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime prisional 
aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de 
direitos (fls. 136/141). 

O recurso foi devidamente contrariado, (fls. 143/148), 
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo (fls. 156/164). 

É o relatório. 

A acusação é a de que Washington trazia consigo, para 
fins de comércio, 15 (quinze) porções de crack (2,4g). 

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão 
em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 09/10), 
auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação (fls. 
13) e pelo exame químico toxicológico (fls. 63). 

A autoria, de igual modo, é incontroversa. 
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Na fase inquisitiva disse que a droga lhe pertencia mas 
negou a comercialização, afirmando que a portava para 
consumo próprio (fls. 07). 

Em juízo admitiu que vendeu uma pedra de crack por 
R$3,70 (três reais e setenta centavos) para Gilson, afirmando 
que portava o restante apenas para seu consumo (mídia 
audiovisual juntada a fls. 80 dos autos). 

Além disso, o policial militar Alexandre, ouvido em 
ambas as fases, disse que patrulhava pelo local dos fatos 
quando abordou oito homens que estavam juntos em um local 
conhecido como ponto de tráfico. Encontrou um cachimbo 
recém-usado na posse de Gilson, que admitiu ter utilizado crack 
comprado do acusado Washington. 

Com o réu foram encontradas mais quinze pedras de 
crack, embaladas individualmente, guardadas no tênis (fls. 05 e 
mídia audiovisual juntada a fls. 80 dos autos). 

Registra-se, a propósito, que os autos não revelam 
elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra 
dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado 
defensivamente, é de que agem nos termos e limites legais. 

Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há 
de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo 
abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, 
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública. 

Ademais, não estão proibidos de ser inquiridos nos 
processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no 
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de 
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo 
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal 
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que imponha a ratificação de seus depoimentos por 
testemunhas civis. 

Gilson foi ouvido apenas na fase preliminar, e naquela 
ocasião confirmou que havia comprado a pedra de crack do 
acusado Washington (fls. 06). 

Prova produzida somente na fase inquisitorial não é 
suficiente para, de forma isolada, embasar uma condenação. 
Porém, juntamente com o quadro probante trazido sob o pálio 
do contraditório, ajuda a compor o contexto acerca da situação 
fática ocorrida no momento do crime (artigo 155 do Código de 
Processo Penal). 

No tocante à não instauração do exame de dependência 
toxicológica, insta salientar que o magistrado não está obrigado 
a determinar a realização do exame em questão, mormente 
quando, como no caso presente, inexistem indícios seguros de 
dependência química ou psíquica, de forma que não se fala em 
isenção ou redução de pena por inimputabilidade total ou 
parcial. 

Confira-se: 
 
“A simples declaração do réu de ser dependente de drogas 

não obriga o juiz do processo a determinar a realização 

do exame toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real 

necessidade de sua realização para a formação de sua 

convicção em cada caso concreto, dentro de sua 

discricionariedade regrada” (STJ HC 17.479/SP 5ª T. Rel. 

Min. José Arnaldo da Fonseca DJU 04.02.02, p. 438). 

 
No mesmo sentido: STF, HC 84.431/SP, Rel. Min. Carlos 

Britto, j. 31.08.04; STF, HC 73.407, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 
13.02.96; STJ, REsp. 294.924/RO, Rel. Min. Fernando Gonçalves; 
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STJ, REsp. 64.159/GO, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.03.02, entre 
inúmeros outros. 

Além disso, mesmo sendo usuário de drogas, tal 
circunstância não exclui a possibilidade de que também se 
dedique à comercialização espúria, como no caso em testilha. 

A prova oral acusatória aliada à apreensão de 
entorpecentes (quinze porções de crack), bem como à 
quantidade e ao modo como elas estavam embaladas deixam 
evidenciadas a traficância denunciada. 

Ressalta-se, ainda, que a caracterização do crime de 
tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de 
prova flagrante de venda ou de entrega de substância 
entorpecente a terceiros. 

O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários 
verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente 
dezoito, e a realização de qualquer um deles, como sucedido no 
caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime, tal 
como denunciado. 

Nesse contexto fático, a condenação por tráfico era 
mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória 
ou desclassificação da conduta. 

Contudo, a reprimenda merece alteração. 
A pena-base foi fixada no mínimo, e exasperada em 1/6 

face à reincidência do acusado que, porém, deve ser afastada, 
pois foi baseada em folha de antecedentes (fls. 6 do apenso 
próprio), que é mero roteiro para aferição da situação 
processual do réu e, ineficaz como meio de prova (somente 
certidão judicial poderia comprová-la), não serve para elevação 
da pena ou afastamento de qualquer benefício. 
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Por fim, deve incidir a causa de diminuição penal 
prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 

O mencionado dispositivo legal estabeleceu a 
possibilidade de redução das penas de um sexto a dois terços, 
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se 
dedique às atividades criminosas e nem integre organização 
criminosa. 

Ressalte-se, a propósito, que a diminuição não pode ficar 
atrelada apenas à discricionariedade judicial e que qualquer 
operação aquém do máximo redutivo impõe indispensável 
motivação concreta, não visualizada no caso em testilha. 

Nesse contexto, considerando a quantidade de droga 
apreendida (2,4g de crack), o preenchimento de todos os 
requisitos acima listados e que a primariedade e a boa 
antecedência criminal, como requisitos aliados, não admitem 
qualquer grau de relativização a permitir a adoção de maior ou 
menor grau de redução, a diminuição máxima é imperativa. 

Destarte, reduzindo a pena em 2/3, chega-se à 
reprimenda final e definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses 
de reclusão, com 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa 
mínimos. 

O regime prisional inicial fechado, estabelecido em 
consonância com o imperativo da Lei nº 8.072/90, com a 
redação dada pela Lei nº 11.464/07, não comporta reparo.  

Inviável a conversão da privativa de liberdade em 
restritivas de direitos ou a outorga de sursis, eis que reservadas 
aos delitos de menor potencial ofensivo, lato senso, e não aos 
equiparados aos crimes hediondos. 

Nada obstante decisão do Excelso Supremo Tribunal 
Federal, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade 
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parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4º, e 44, ambos 
da Lei nº 11.343/06 (HC nº 97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a 
Resolução nº 05/2012, do Senado Federal (publicada no D.O.U. 
de 16.02.2012), que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a 
conversão em penas restritivas de direitos” do § 4º, do artigo 33, 
da referida lei, há de se ressaltar que a natureza e gravidade 
concreta do delito de tráfico de entorpecentes impedem a 
aplicação das penas alternativas. 

Ademais, além da total incompatibilidade com o regime 
prisional obrigatório (inicial fechado), conforme o artigo 2º, 
parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, não estão preenchidos os 
requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal, pois, 
ainda que se considerem presentes os exigidos nos incisos I e II, 
o III não se implementa, na medida em que os motivos e as 
circunstâncias do crime (lucro fácil em detrimento da essência e 
condição humana), aliados às consequências (fator de séria 
desestabilização familiar e social), deixam franqueada a 
insuficiência da substituição punitiva. 

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo 
de W.L.S.A. para reduzir sua pena para 01 (um) ano e 08 (oito) 
meses de reclusão, em regime fechado, com 166 (cento e 
sessenta e seis) dias-multa mínimos, mantendo, assim, a 
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos”. 

 
 Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração, para fosse suprida uma omissão, nos seguintes termos (fls. 

188/192): 
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“A r. sentença condenatória reconheceu a 

reincidência, com base na ação penal nº 609/2004 da 4ª 

Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto. Tal condenação 

não foi admitida pela douta Corte, porque fundada apenas na 

folha de antecedentes, uma vez que “somente certidão 

judicial poderia comprová-la”. 

Todavia, a certidão judicial relacionada com os 

autos nº 609/2004 encontra-se nos autos, a fls. 8 do 

mesmo apenso.  

Sobre essa certidão, o v. acórdão não se manifestou, 

o que justifica a interposição dos presentes embargos de 

declaração”. 

 

 Por seu lado, a Egrégia 14ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, por votação unânime, rejeitou os embargos, de 

conformidade com o voto do relator Des. Marco de Lorenzi (fls. 

196/200), com a seguinte fundamentação: 

 

“Vistos... 
 
A Douta Acusação oferece Embargos de Declaração, 

tendo por objeto o v. Acórdão de fls. 176/185, que, por votação 
unânime, deu parcial provimento ao apelo de W.L.S.A., para 
reduzir sua pena. 
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Alega omissão do v. Acórdão, em relação ao afastamento 
da agravante da reincidência, porquanto esta tenha ficado 
caracterizada pela certidão de fls. 08 do apenso próprio em 
conjunto com a folha de antecedentes do réu (fls. 188/192). 

É o relatório. 
Os presentes embargos de declaração, porque 

tempestivos, são conhecidos para discussão, mas ficam 
inteiramente rejeitados. 

O Acórdão deve oferecer fundamentação suficiente para 
justificar a conclusão adotada relativamente à pretensão 
recursal, respeitando o princípio do tantum devolutum quantum 
apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar 
detalhadamente a todos os argumentos invocados, não 
apresenta qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em 
função do pedido, e não das razões lançadas pelas partes. 

Nesse sentido: 
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o 

princípio do livre convencimento motivado, segundo o 
qual o Magistrado tem liberdade para decidir, dentro dos 
limites fixados na lei e na Constituição, conforme o seu 
convencimento, não estando o julgador obrigado a 
manifestar-se sobre todas as teses deduzidas pelas partes, 
devendo, contudo, expor os motivos e fundamentos que 
justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6ª Turma, EDcl no 
AgRg no HC nº 154.407/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, 
DJe 04.10.2010) 

 
No caso em testilha, o que se pretende, na realidade, não 

é a solvibilidade de eventual deficiência, mas a rediscussão de 
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questão que ficou claramente decidida, alvitrando os 
embargantes a modificação da essência do v. Acórdão. 

O v. Aresto embargado bem fundamentou a diminuição 
da reprimenda imposta ao sentenciado, afastando-se sua 
reincidência: “A pena-base foi fixada no mínimo, e exasperada em 
1/6 face à reincidência do acusado que, porém, deve ser afastada, 
pois foi baseada em folha de antecedentes (fls. 6 do apenso 
próprio), que é mero roteiro para aferição da situação processual 
do réu e, ineficaz como meio de prova (somente certidão judicial 
poderia comprovála), não serve para elevação da pena ou 
afastamento de qualquer benefício” (fls. 182). 

 
Cumpre observar que a r. sentença, ao fundamentar a 

reincidência do acusado, fez expressa referência a fls. 06 do 
apenso próprio, que refere sua folha de antecedentes. Mesmo 
sem adentrar à discussão acerca da possibilidade de, em 
segundo grau, utilizar outro documento para manutenção da 
reincidência considerada monocraticamente, veja-se que a 
certidão de fls. 08 do apenso, mencionada pelo embargante, 
refere condenação transitada em julgado mais de cinco anos 
antes do cometimento do crime aqui apurado, ou seja, quando 
já decorrido lapso depurador previsto no artigo 64, inciso I, do 
Código Penal, outra razão que impossibilita considerar 
reincidente o acusado. 

Os declaratórios, sabe-se bem, não se prestam para 
reexaminar matéria já devidamente enfrentada pela decisão 
embargada, porquanto só devam ser admitidos para que o juiz 
ou tribunal emita um provimento integrativo-retificador, 
visando a colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de 
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contradições, a correção de ambiguidade ou o esclarecimento 
de obscuridade. 

Nessa direção: 
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 

619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando 
houver, na sentença ou no acórdão ambiguidade, 
obscuridade, contradição ou omissão', não sendo possível 
a interposição destes para rediscutir questões 
anteriormente decididas, hipótese caracterizada na 
espécie.(...)” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgRg no HC nº 
122.788/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 
03.08.2011) 

 
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração”. 
 
 
 Assim decidindo, a Egrégia Corte Bandeirante contrariou o 

disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, bem como dissentiu de 

anterior julgado do Superior Tribunal de Justiça, viabilizando a 

interposição do presente recurso especial, com base nas alíneas “a” e 

“c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, com as seguintes 

teses: 

 

1 - Para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a 

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

de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do 

livramento condicional, se não ocorrer revogação; 
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2 –  Admite-se a comprovação da reincidência por intermédio da folha de 

antecedentes criminais expedida por Instituto de Identificação, desde que dela constem 

as informações necessárias para tanto. 

 

 

 

 

2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Dispõe o art. 64, inciso I, do Código Penal: 

 

 

 “Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação 

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 I - não prevalece a condenação anterior, se entre a 

data do cumprimento ou extinção da pena e a infração 

posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 

(cinco) anos, computado o período de prova da 

suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer 

revogação ...”  
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 Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo 

crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no 

estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (art. 63, CP). 

 A reincidência gera diversos efeitos. Por exemplo, é 

agravante da pena (art. 61, I, do Código Penal), viabiliza a fixação do 

regime prisional fechado (art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do CP) e impede 

o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena no crime de 

tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06). 

 Todavia, seus efeitos não são perpétuos. O art. 64, inciso I, 

do Código Penal adotou a regra da temporariedade da reincidência. A 

limitação é de cinco anos, contados da data do cumprimento ou 

extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de 

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

suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer 

revogação. 

 Por outro lado, não se pode confundir o termo inicial para o 

reconhecimento da reincidência, disposto no art. 63 do CP, que é o do 

trânsito em julgado da sentença que o condenou por um crime anterior, 

com o momento em que se inicia a contagem do quinquênio depurador 

dos efeitos da reincidência, já destacado no art. 64, I, do CP. 

 No caso presente, a r. sentença condenatória reconheceu a 

reincidência, com base na ação penal nº 609/2004 da 4ª Vara Criminal 

da comarca de Ribeirão Preto, demonstrada, como se verá, na folha de 
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antecedentes da Vara das Execuções Criminais (fls. 6 do apenso) e na 

certidão processual de fls. 8 também do apenso.  

 Nesse processo (autos nº 609/2004 da 4ª Vara Criminal), o 

recorrido foi condenado a quatro anos de reclusão, cujo cumprimento 

ocorreu em 26 de novembro de 2008 (cf. item informações 

complementares da Execução nº 716.198 a fls. 6). 

 O período depurador da reincidência de cinco anos iniciou-se 

nessa data (26/11/2008) e se encerrará em 25 de novembro de 2013. 

 Por seu turno, o recorrido praticou o novo delito em 23 de 

junho de 2011 (cf. denúncia de fls. 1), ou seja, dentro do quinquênio 

“prescricional” da reincidência. 

 O v. acórdão, contudo, contrariando o disposto no art. 64, I, 

do CP, resolveu que o limite dos efeitos da reincidência conta-se a partir 

do trânsito em julgado da condenação do crime anterior, como se  extrai 

do seguinte trecho: 

 

“... veja-se que a certidão de fls. 08 do apenso, mencionada 

pelo embargante, refere condenação transitada em julgado 

mais de cinco anos antes do cometimento do crime aqui 

apurado (grifo meu), ou seja, quando já decorrido lapso 

depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, 

outra razão que impossibilita considerar reincidente o 

acusado” (fls. 199).  
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 Em outras palavras, praticado o novo crime em 23 de junho 

de 2011, ou seja, dentro do período de cinco anos depurador da 

reincidência, que se iniciou com o término do cumprimento da pena 

reclusiva da condenação anterior (e não do trânsito em julgado de sua 

sentença), verifica-se a reincidência do recorrido. 

 Mas não é só. 

 A Egrégia Corte insistiu em não reconhecer a reincidência, 

também, porque a r. sentença condenatória (fls. 111/116) indicou a folha 

de antecedentes da Vara das Execuções Criminais de fls. 6 do apenso, 

e não a certidão do processo anterior juntada a fls. 8 do mesmo apenso, 

alegando que aquele documento não prestava para a comprovação da 

reincidência. 

 Todavia, o que deve ser considerado para o fim de se 

reconhecer a agravante são os dados processuais da condenação 

anterior (Autos nº 609/2004 da 4ª Vara Criminal da comarca de Ribeirão 

Preto), sendo irrelevante se estão demonstrados na folha de 

antecedentes ou na certidão específica do processo, desde que tais 

informações estejam completas. 

 Ora, tanto a folha de antecedentes da VEC (fls. 6) como a 

certidão processual fornecem suficientes dados para o reconhecimento 

da reincidência, como o trânsito em julgado da condenação (18 de abril 

de 2005) e a pena aplicada (quatro anos de reclusão). 

 A folha de antecedentes fornece ainda a data do 

cumprimento da pena a fls. 6 no item Informações Complementares (25 
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de novembro de 2008), porque tem origem na Vara das Execuções 

Criminais, responsável pelo cálculo da pena. 

 Desacertada, ainda, a decisão impugnada que não 

reconheceu a reincidência , com base na folha de antecedentes de fls. 6 

do apenso: 

 

 “A pena-base foi fixada no mínimo, e exasperada em 

1/6 face à reincidência do acusado que, porém, deve ser 

afastada, pois foi baseada em folha de antecedentes (fls. 6 

do apenso próprio), que é mero roteiro para aferição da 

situação processual do réu e, ineficaz como meio de prova 

(somente certidão judicial poderia comprová-la), não serve 

para elevação da pena ou afastamento de qualquer 

benefício” (fls. 182). 

 

 

 Frise-se, a propósito, que tem sido orientação do Superior 

Tribunal de Justiça admitir a comprovação da reincidência por 

intermédio da folha de antecedentes criminais expedida por Instituto de 

Identificação, desde que dela constem as informações necessárias para 

tanto: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
MOEDA FALSA. DOLO. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 
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7/STJ. REINCIDÊNCIA. CERTIDÃO CARTORÁRIA 
JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA 
PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 
282/STF. 
1. Não há como este Superior Tribunal proceder ao 
afastamento do dolo sem adentrar na análise de provas, o 
que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 
2. Inviável a flexibilização do requisito do prequestionamento, 
porquanto sequer houve a análise implícita dos princípios da 
proporcionalidade e da individualização da pena pelo 
acórdão recorrido. 
3. Não é necessária a certidão cartorária judicial para a 
comprovação da reincidência, sendo suficiente a folha de 
antecedentes criminais. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no Ag 1345948/SP, Rel. Ministro HAROLDO 
RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 
25/05/2011) 
 
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 
CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o., I E II DO CPB). 
PENA FIXADA: 8 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO, EM 
REGIME INICIAL FECHADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE 
FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO E 
CONSEQUENTE PERÍCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA 
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. DEPOIMENTO DAS 
VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA 
APLICADA PELO TRIBUNAL A QUO, A PARTIR DA FOLHA 
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DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESNECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO 
CARTORÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. PARECER DO 
MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 
1.   A impossibilidade de apreensão e a consequente perícia 
da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a configuração 
da causa especial de aumento de pena, mormente quando a 
prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização na 
prática da conduta criminosa. 
2.   Havendo nos autos oficiais comprovando a reincidência 
do paciente, não há falar em necessidade absoluta de 
existência de certidão cartorária judicial, sendo bastante a 
presença de folha de antecedentes criminais que 
demonstrem claramente o trânsito em julgado da sentença 
condenatória, tal como se dá na espécie. 
3.   Parecer do MPF pela denegação da ordem. 
4.   Ordem denegada. 
(HC 141.705/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 
16/11/2010) 
 
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL (6 ANOS). DECISÃO FUNDAMENTADA. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 
(CULPABILIDADE ELEVADA, MAUS ANTECEDENTES, 
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA CONCRETIZADA: 
10 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL 
FECHADO, E 105 DIAS-MULTA. REINCIDÊNCIA 
RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOLHA 
DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE. 
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ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO 
E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A APLICAÇÃO DA 
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. 
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MAJORAÇÃO, 
EM 1/2, DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE 
AUMENTO. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO 
WRIT. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, TÃO-SÓ E 
APENAS PARA QUE SEJA FIXADO NO MÍNIMO (1/3) O 
PERCENTUAL REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE 
PENA DO ART. 157, § 2o. 
DO CPB. 
1.   Não se vislumbra qualquer ilegalidade no 
reconhecimento da reincidência do paciente, porquanto 
devidamente demonstrada por intermédio de folha de 
antecedentes criminais expedida pelo Instituo de 
Identificação do Estado do Mato Grosso do Sul, documento 
que, consoante precedentes desta Corte, possui valor 
probante para o reconhecimento da agravante. 
2.   A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi 
realizada de forma proporcional e suficientemente justificada 
na sentença penal condenatória, em razão do 
reconhecimento de algumas circunstâncias judiciais 
desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 
3.   A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no 
roubo são desnecessárias para configurar a causa especial 
de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal 
é firme sobre sua efetiva utilização na prática da conduta 
criminosa. Precedentes do STJ e STF. 
4.   Segundo iterativa jurisprudência deste STJ, a presença 
de mais de uma circunstância de aumento da pena no crime 
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de roubo não é causa obrigatória de majoração da punição 
em percentual acima do mínimo previsto, a menos que sejam 
constatadas particularidades que indiquem a necessidade da 
exasperação. 
5.   No caso concreto, as instâncias ordinárias aumentaram a 
pena em 1/2, em razão, tão-só, da existência de quatro 
causas de aumento de pena, sem registrar qualquer 
excepcionalidade, o que contraria o entendimento desta 
Corte sobre a questão. 
6.   Parecer do MPF pela denegação do writ. 
7.   Ordem parcialmente concedida, tão-só e apenas para 
que seja fixado no mínimo (1/3) o percentual referente à 
causa de aumento de pena do art. 157, § 2o. do CPB, não 
obstante o parecer ministerial em sentido contrário. 
(HC 140.939/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 
16/11/2009) 
 
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES.  NULIDADE DO ACÓRDÃO. TESE DE 
FRAGILIDADE DA PROVA PARA A CONDENAÇÃO. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DA 
PROVA. VIA IMPRÓPRIA. REINCIDÊNCIA. 
RECONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DA 
FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA PACIENTE. 
DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO.  PROGRESSÃO DE 
REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2.º, § 1.º, DA LEI N.º 
8.072/90 PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. PRECEDENTE DO STJ. 
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1. O pleito de nulidade do acórdão recorrido fundamentado 
na ausência de provas suficientes para a condenação da ora 
Paciente, não comporta acolhimento por esta via, uma vez 
que demanda, inevitavelmente, profunda incursão do 
material cognitivo colhido nos autos, o que não se coaduna 
com a via estreita do habeas corpus. 
2. Afigura-se o inviável afastamento do reconhecimento da 
reincidência, sob a alegação da ausência de sua 
comprovação, uma vez que tal agravante resta devidamente 
evidenciada nos autos, pela simples observância da folha de 
antecedentes criminais da Paciente, juntada às fls. 33/36. 
3. O Pretório Excelso, em sua composição plenária, no 
julgamento do HC n.º 82.959/SP, em 23 de fevereiro de 
2006, declarou, em sede de controle difuso, inconstitucional 
o óbice contido na Lei dos Crimes Hediondos que veda a 
possibilidade de progressão do regime prisional aos 
condenados pela prática dos delitos nela elencados, 
afastando, assim a proibição quanto à impossibilidade de 
progressão carcerária aos condenados pela prática de 
crimes hediondos e equiparados. 
4. Ordem parcialmente concedida tão-somente para afastar o 
óbice contido no dispositivo do acórdão condenatório que 
negava ao Paciente o direito a eventual progressão 
carcerária, ressalvando, contudo, que competirá ao juízo das 
execuções criminais, atendidos os requisitos subjetivos e 
objetivos, decidir sobre o deferimento do benefício da 
progressão de regime prisional. 
(HC 51.559/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 418) 
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 Por tais motivos, o v. acórdão contrariou o disposto no art. 

64, I, do Código Penal, devendo ser parcialmente cassado, para ser 

reconhecida a reincidência do recorrido W.L.S.A. (comprovada na 

certidão processual de fls. 8 ou na folha de antecedentes de fls. 6), 

mantendo-se, assim, sua condenação, nos termos da r. sentença 

condenatória, em cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial 

fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, por infração ao art. 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06, afastando, consequentemente, a causa 

especial de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 desta última 

legislação. 

 

 

 

 

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 Caso o Colendo Superior Tribunal de Justiça entenda que a 

certidão de fls. 8 do apenso, relativa aos autos da Ação Penal nº 

609/2004 da 4ª Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto, não seja 

suficiente para demonstrar a reincidência, a folha de antecedentes de 

fls. 6, por conter todos os dados necessários, basta para tal mister, 
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conforme os julgados acima citados do Tribunal Superior e a divergência 

jurisprudencial a seguir demonstrada. 

 

 

 

- ACÓRDÃO PARADIGMA 

 

 A Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do HABEAS CORPUS Nº 141705/MS, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 21/10/2010, DJe 

16/11/2010, cujo acórdão foi publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência, que ora se oferece como paradigma (cópia em 

anexo), assim decidiu sobre o tema: 

 

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 

CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o., I E II DO CPB). 

PENA FIXADA: 8 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO, EM 

REGIME INICIAL FECHADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE 

FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO E 

CONSEQUENTE PERÍCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA 
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ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. DEPOIMENTO DAS 

VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVANTE DA 

REINCIDÊNCIA APLICADA PELO TRIBUNAL A QUO, A 

PARTIR DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE 

CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. 

PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. 

ORDEM DENEGADA. 

1.   A impossibilidade de apreensão e a consequente 

perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a 

configuração da causa especial de aumento de pena, 

mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua 

efetiva utilização na prática da conduta criminosa. 

2.   Havendo nos autos oficiais comprovando a 

reincidência do paciente, não há falar em necessidade 

absoluta de existência de certidão cartorária judicial, 
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sendo bastante a presença de folha de antecedentes 

criminais que demonstrem claramente o trânsito em 

julgado da sentença condenatória, tal como se dá na 

espécie. 

3.   Parecer do MPF pela denegação da ordem. 

4.   Ordem denegada. 

 

 Eis o relatório e o voto na íntegra do Ministro Relator: 

 

“RELATÓRIO 
  

1.Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de 
ALEXSANDRO SEVERINO DE OLIVEIRA, por meio da Defensoria 
Pública, como decorrência de acórdão proferido pelo egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que, 
negando provimento ao apelo defensivo, manteve a condenação 
imposta ao paciente pelo Magistrado de primeiro grau. 

2.Ficou o decisum assim ementado: 

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT, § 2o., INCISO I E II - 
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 
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PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA 
TOTALMENTE COERENTE E ASSOCIADO ÀS DEMAIS PROVAS 
DOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA 
PENA-BASE E DA MAJORAÇÃO EFETUADA COM BASE NAS 
QUALIFICADORAS - IMPROVIMENTO - SENTENÇA 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO 
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NA SENTENÇA - 
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - 
REGIME FECHADO MANTIDO - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA 
REINCIDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE CERTIDÃO JUDICIAL 
QUE COMPROVE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - 
IMPROVIMENTO - PRESENÇA DE DADOS NOS AUTOS QUE 
DEIXAM CLARA A REINCIDÊNCIA DO APELANTE - RECURSO 
IMPROVIDO. 

O depoimento da vítima indicando, de maneira firme e 
convincente, a autoria delitiva é suficiente para ensejar decreto 
condenatório. 

Não há falar em diminuição da pena-base e da majoração 
efetuado com base nas qualificadoras presentes no caso, quando 
devidamente fundamentada e motivada a decisão proferida pelo 
Magistrado a quo. 

Posto se tratar de réu reincidente e de pena superior a 08 (oito) 
anos, incabível a fixação de regime mais brando, sendo o regime 
de cumprimento de pena fechado medida que se impõe. 

A folha de antecedentes criminais, expedida por órgão oficial do 
Estado, é documento idôneo a comprovar a reincidência, quando 
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demonstrar que o apelante fora condenado penalmente, tendo 
sentença penal transitada em julgado (fls. 73).    

3.Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 
anos 3 meses de reclusão, em regime fechado, e multa, pela 
prática do delito tipificado no art. 157, § 2o., I e II do CPB. 

4.Sustenta a impetração, todavia, que, para se configurar o crime 
de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, mostra-
se indispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de 
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando 
ausentes outros elementos probatórios que levem a essa 
conclusão; o que não se verificou no caso em tela. Registra, 
outrossim, que a manutenção da agravante da reincidência foi 
baseada, tão somente, em folhas simples de antecedentes 
criminais, que sequer pode ser considerada apta a comprovar a 
presença da circunstância agravante (fls. 05 e 09). 

5.Informações prestadas (fls. 71⁄82). Opina a ilustre 
Subprocuradora-Geral da República AUREA MARIA ETELVINA 
NOGUEIRA LUSTOSA PIERRE pela não concessão do Habeas 
Corpus (fls. 84⁄96). 

6.Era o que havia para relatar. 

 

VOTO 
  

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO 
(ART. 157, § 2o., I E II DO CPB). PENA FIXADA: 8 ANOS E 3 MESES 
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. UTILIZAÇÃO DE 
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ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO E 
CONSEQUENTE PERÍCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE 
AUMENTO DE PENA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. 
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA APLICADA PELO TRIBUNAL A 
QUO, A PARTIR DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO 
CARTORÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. PARECER DO MPF PELA 
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 

1.A impossibilidade de apreensão e a consequente perícia da 
arma de fogo utilizada no roubo não afasta a configuração da 
causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova 
testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização na prática da 
conduta criminosa. 

2.Havendo nos autos oficiais comprovando a reincidência do 
paciente, não há falar em necessidade absoluta de existência de 
certidão cartorária judicial, sendo bastante a presença de folha 
de antecedentes criminais que demonstrem claramente o trânsito 
em julgado da sentença condenatória, tal como se dá na espécie. 

3.Parecer do MPF pela denegação da ordem. 

4.Ordem denegada. 

  

  

1.Relativamente à utilização de arma de fogo, constou do aresto 
combatido: 
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No que tange ao pleito absolutório, tenho que este não merece 
prosperar, já que a materialidade está devidamente 
consubstanciada através do Auto de Avaliação Indireta (fls. 35), 
avaliando os bens furtados em R$ 7.200 (sete mil e duzentos 
reais), bem como a autoria, devido às declarações da vítima, do 
policial condutor do flagrante, Auto de Reconhecimento 
fotográfico (fls. 13), Auto de Reconhecimento Pessoal (fls. 15), que 
não deixaram dúvidas quanto à prática do roubo, Délcio da Cruz 
Júnior (fls. 11): 

Vejamos o que declarou a vítima, Délcio da Cruz Júnior (fls. 11): 

(...) Que na data de 19⁄03⁄08 por volta das 21:ooh, foi buscar a sua 
amiga Juliane, atrás do ginásio poliesportivo onde a mesma 
praticava aula de direção de veículo; Que lá chegando Juliane já 
aguardava o declarante sentada no banquinho e ao avistar o 
declarante veio em sua direção; Que no momento que o 
declarante virou-se para trás para pegar o capacete da garupa 
da sua motocicleta da marca Honda Fan CG 125, da cor cinza, 
placas HTB4708⁄Ladaria-MS, dois indivíduos desconhecidos 
saíram do mato, trajavam moletom de cor cinza, com capuz, 
estando ambos de posse de revólveres calibre aparente 38, sendo 
um cano longo e outro pequeno, com os quais abordaram o 
declarante e Juliane, dando ordem para descerem da moto com a 
cabeça abaixada e retiraram o capacete, ato contínuo ordenaram 
que adentrassem na casinha ali existente, onde exigiram que 
Juliane se ajoelhasse e encostasse a cabeça na quina da parede; 
Que um dos autores sendo esta pessoa de cor de pele clara, 
compleição média, altura aproximada 1,68m, abaixava a cabeça 
de Juliane com uma das mãos e com a outro apontava o revólver 
preto pequeno em direção ao declarante, que se encontrava na 
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porta da casinha, de pé, sob a mira do outro autor, sendo este 
pessoa de cor morena, alto, magro, o quela (sic) com a mão 
ESQUERDA apontava o revólver cano longo contro o olho direito 
da declarante e com a mão direita revistava o declarante (fls. 
18⁄19).       

2.A propósito, esta Corte possui firme orientação de que a 
impossibilidade de apreensão e a conseqüente perícia da arma 
de fogo utilizada no roubo não afasta a configuração da causa 
especial de aumento de pena, quando a prova testemunhal é 
firme sobre sua efetiva utilização na prática da conduta 
criminosa, tal como se dá na espécie.  

3.Confira-se, por todos, recente julgado: 

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE 
ARMA DE FOGO. NÃO-APREENSÃO DO INSTRUMENTO. EXAME 
PERICIAL. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA 
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO  O SEU  
EMPREGO  NA  PRÁTICA  DO  CRIME  POR OUTROS MEIOS. 
REGIME PRISIONAL FECHADO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 440⁄STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

1. A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua 
realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no 
inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes 
outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação 
delituosa, no caso o seguro depoimento das vítimas. Precedentes 
desta Corte e do Pretório Excelso. 
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2. Fixada a pena-base no mínimo legal porque inexistente 
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não é possível 
infligir regime prisional mais gravoso apenas com base na 
gravidade genérica do delito. Aplicação da súmula 440 do STJ. 

3. Ordem parcialmente concedida. (HC 173.712⁄RJ, Rel(a). 
Min(a). LAURITA VAZ, DJe 27.09.10). 

4.De outra parte, havendo nos autos oficiais comprovando a 
reincidência do paciente, não há falar em necessidade absoluta 
de existência de certidão cartorária judicial, sendo bastante a 
presença de folha de antecedentes criminais que demonstrem 
claramente o trânsito em julgado da sentença condenatória, tal 
como se dá na espécie. 

5.Observe-se, nesse sentido: 

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343⁄06. MANTIDA 
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA TRIBUNAL A QUO. 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE 
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRECEDENTES DO 
STJ. 

1. O reconhecimento da agravante da reincidência baseado em 
folha de antecedentes criminais não configura constrangimento 
ilegal. 

2. Desnecessidade de comprovação por meio de apresentação de 
certidão cartorária judicial. 

3. Ordem denegada. (HC 145.055⁄MS, Rel. Min. OG FERNANDES, 
DJe 03.05.10). 
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6.Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, denega-
se a ordem”. 

  

 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial na 

interpretação do art. 64, I, do CP pela prolação do julgado da Corte 

Bandeirante. 

 

 

- COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Para o acórdão recorrido: 

 

 “A pena-base foi fixada no mínimo, e exasperada em 

1/6 face à reincidência do acusado que, porém, deve ser 

afastada, pois foi baseada em folha de antecedentes (fls. 6 

do apenso próprio), que é mero roteiro para aferição da 

situação processual do réu e, ineficaz como meio de prova 

(somente certidão judicial poderia comprová-la), não serve 
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para elevação da pena ou afastamento de qualquer 

benefício”. 

 

 

 Já para o aresto paradigma: 

 

“4.De outra parte, havendo nos autos oficiais 

comprovando a reincidência do paciente, não há falar em 

necessidade absoluta de existência de certidão cartorária 

judicial, sendo bastante a presença de folha de antecedentes 

criminais que demonstrem claramente o trânsito em julgado 

da sentença condenatória, tal como se dá na espécie. 

5.Observe-se, nesse sentido: 

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 

11.343⁄06. MANTIDA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA 

TRIBUNAL A QUO. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE 

CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. 

1. O reconhecimento da agravante da reincidência 

baseado em folha de antecedentes criminais não configura 

constrangimento ilegal. 

2. Desnecessidade de comprovação por meio de 

apresentação de certidão cartorária judicial. 
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3. Ordem denegada. (HC 145.055⁄MS, Rel. Min. OG 

FERNANDES, DJe 03.05.10)”. 

 

 Nos dois julgados discutiu-se o mesmo tema: se a certidão 

judicial do processo criminal anterior é imprescindível para a 

comprovação da reincidência ou se basta a folha de antecedentes para 

tal fim. Todavia, os posicionamentos foram divergentes. O Tribunal 

Paulista entendeu que a reincidência deve ser afastada porque “foi 

baseada em folha de antecedentes (fls. 6 do apenso próprio), que é 

mero roteiro para aferição da situação processual do réu e, ineficaz 

como meio de prova (somente certidão judicial poderia comprová-

la), não serve para elevação da pena ou afastamento de qualquer 

benefício”; enquanto isso o Tribunal Superior assentou que para 

demonstração da recidiva “não há falar em necessidade absoluta de 

existência de certidão cartorária judicial, sendo bastante a 

presença de folha de antecedentes criminais que demonstrem 

claramente o trânsito em julgado da sentença condenatória”. 

 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a posição 

adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível 

o reconhecimento da reincidência com base na folha de antecedentes 

criminais, desde que estejam presentes os dados necessários para a 

sua aferição. 

 Desse modo, reconhecida a agravante, devem ser 

restaurados os termos da condenação do recorrido Washington Luís, 
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impostos na r. sentença de primeiro grau de jurisdição, por infração ao 

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 

 

 

 

 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstradas a contrariedade à lei 

federal e a divergência jurisprudencial, aguarda esta Procuradoria-geral 

de Justiça o deferimento do processamento do presente Recurso 

Especial por essa Egrégia Presidência e a remessa dos autos para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, 

para a parcial cassação do v. acórdão impugnado, restaurando-se a 

condenação do recorrido W.L.S.A., por infração ao art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/06, a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. 
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 São Paulo, 4 de março de 2013. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 


