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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal n. 0013263-90.2014.8.26.0590, da 

Comarca de São Vicente, em que é apelante L.L.S.S., vem perante 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e 

“c”, da Constituição da República, artigo 1.029, caput, e § 1º, do 

Código de Processo Civil, e artigo 255, § 2o, do RISTJ, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

contra o acórdão de fls. 226/230, da 12ª Câmara de Direito Criminal 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos motivos 

adiante aduzidos: 

 

1. RESUMO DOS AUTOS  

 L.L.S.S. foi denunciado como incurso no artigo 33, 

caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 14 de novembro de 2014, 

trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar e para ser 

entregue a consumo, 65 gramas de maconha (divididas em 14 

porções), 84 gramas de cocaína (divididas em 105 porções) e 25 

gramas de crack (divididas em 85 porções).  
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Concluído o sumário de culpa, o acusado foi 

condenado às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em 

regime inicial fechado, e 680 dias-multa (sentença de fls. 159/166). 

Na aplicação da pena, em razão da comprovada 

reincidência em crime doloso (fls. 08 do respectivo apenso), o Juízo 

a quo majorou a pena em 1/6 na segunda fase e, na terceira fase, 

negou a causa especial de redução da pena prevista no artigo 33, § 

4º, da Lei n. 11.343/06. 

 Inconformado, o acusado apelou, tendo a Colenda 12ª 

Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, em votação unânime, reconhecido que a certidão de fls. 08 do 

apenso comprova a reincidência em crime doloso, mas dado parcial 

provimento ao recurso para afastar os efeitos da reincidência e, em 

consequência, reduzir a pena na segunda fase e aplicar a causa 

especial de redução da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 

11.343/06, ao argumento de que desproporcional que uma 

condenação pretérita por multa, de um crime de menor potencial 

ofensivo, tenha repercussões tão drásticas na dosimetria da pena 

do tráfico, reduzindo a pena a 02 anos e 06 meses de reclusão, e 250 

dias-multa, bem como para fixar o regime inicial aberto e substituir a 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do 

voto do Relator, Des. AMABLE LOPEZ SOTO, a seguir transcrito: 

ACÓRDÃO  
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0013263- 
90.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante LEONARDO LUIZ SOUZA 
SODRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para o 
fim de afastar a reincidência e aplicar o redutor do tráfico na metade, fixando a pena em 02 (dois) 
anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e 
cinquenta) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de 
serviços à comunidade, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias. Expeça-se alvará de soltura 
clausulado. V..U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANGÉLICA 
DE ALMEIDA (Presidente) e JOÃO MORENGHI.  

São Paulo, 28 de setembro de 2016.  
Amable Lopez Soto  
RELATOR  
Assinatura Eletrônica  

 
Apelação: Autos nº 0013263-90.2014.8.26.0590  
Comarca: São Vicente 2ª Vara Criminal  
Apelante: L.L.S.S.  
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo  
Voto n. 7922  
 

L.L.S.S. foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da 
Comarca de São Vicente às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 
no regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por 
infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 159/166).  

Inconformada, recorre a defesa alegando insuficiência de provas para a 
condenação, requerendo a absolvição, notadamente ante as contradições entre os relatos dos 
policiais militares (fls. 179/196).  

Oferecidas as contrarrazões (fls. 198/199), a D. Procuradoria de Justiça 
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 208/216).  

É o relatório.  
Leonardo foi condenado porque, no dia 14 de novembro de 2.014, teria sido 

surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 14 (catorze) porções de maconha, com peso de 
65g (sessenta e cinco gramas), 84g (oitenta e quatro gramas) de cocaína dividida em 105 (cento e 
cinco) invólucros, bem como 85 (oitenta e cinco) invólucros plásticos, contendo 25g (vinte e cinco 
gramas) de cocaína na forma de crack, todas substâncias entorpecentes, que causam a dependência 
física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.  

A materialidade é inquestionável, ante o boletim de ocorrência (fls. 08/10), 
auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 13/16) e exame 
químicotoxicológico (fls. 122/124).  

Passo à análise da autoria delitiva, objeto da controvérsia recursal.  
Em solo administrativo, os policiais militares Marcos e Jena asseveraram que 

viram o motorista de um veículo Fiat/Uno entregar uma sacola ao acusado. Ao avistarem os 
milicianos, eles fugiram, cada um para um lado. Perseguiram o acusado, que dispensou a sacola, 
cujo conteúdo foi visto pelos policiais, logrando detê-lo com o uso de força (fls. 03 e 05).  

Em juízo, ambos policiais foram novamente ouvidos.  
Marcos descreveu que, ao avistar o acusado conversando pelo lado de fora 

com um indivíduo que se encontrava dentro de um veículo Fiat/Uno, este, ao avistar a 
aproximação dos policiais, acelerou rapidamente, sendo que o acusado também fugiu portando 
uma sacola. Durante a corrida, ele a dispensou, momento em que seu colega de farda a pegou e 
constatou conter estupefacientes. Continuou a perseguição, entrando em um comércio, onde foi 
detido. Lá ele se debateu e começou a gritar, precisando de ajuda de seu parceiro para algemá-lo e 



5 
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Recurso Especial n. 0013263-90.2014.8.26.0590 
 

levá-lo até uma viatura. Questionado, disse que não anotou a placa do veículo, pois “estava de 
lado”, impossibilitando sua visualização, bem como não o levou a um posto de gasolina, apenas 
ficou na esquina aguardando a chegada de um oficial. Após a insistência do patrono, o policial 
admitiu que havia um posto de gasolina na esquina, mas negou que tenha agredido o acusado (fls. 
78/87).  

Seu colega de farda Jean assinalou que observou o condutor do veículo 
Fiat/Uno entregar uma sacola para o acusado e ele, ao avistar a viatura, correu sendo detido por 
Marcos, uma vez que parou para pegar a sacola que o acusado tinha dispensado. Como resistiu, 
conseguiu alcançá-lo para auxiliar. Indagado, afirmou que a detenção ocorreu na rua e que anotou 
a placa e repassou ao rádio da polícia. Além disso, afirmou que, logo após a detenção, não parou 
em um posto de gasolina (fls. 88/97).  

A esposa do acusado, Camila Gonçalo, afirmou que telefonou para o marido, 
que estava trabalhando, com o intuito de encontrá-lo em um posto de saúde, onde havia levado a 
filha. Entretanto, ele não apareceu, sabendo posteriormente de sua prisão (fls. 98/102).  

Camila dos Santos Silva, testemunha arrolada pela defesa, aduziu que 
conversava em frente à casa de Romilda, quando viu o acusado correndo e os policiais dando 
ordem que pare, completamente ignorada. Após, viu a detenção, e o acusado gritando “não tenho 
nada a ver com isso estou indo no hospital” (fls. 103/107).  

Silente em solo policial (fl. 06), o acusado negou a imputação em juízo. Disse 
que corria em direção ao hospital para buscar a filha quando os policiais o mandaram parar e 
perguntaram sobre a droga. Apesar de negar a propriedade, foi levado até um posto de gasolina, 
onde o agrediram e deram choques, posteriormente levando-o até a delegacia de polícia. Afirmou 
que, dias atrás, os policiais o viram fumando maconha e o obrigaram a engolir o entorpecente. 
Sobre seu itinerário, afirmou que saiu de seu trabalho, em Itararé, parou na casa da mãe em 
Catiporã, onde pegou dinheiro, e de lá corria para o hospital (fls. 108/115).  

O posto de gasolina informou que não poderia fornecer as imagens de 
segurança, eis que já passados mais de 20 (vinte) dias da gravação, que é automaticamente 
deletada (fl. 59). Além disso, o exame cautelar no acusado, realizado três dias após os fatos, não 
aponta a existência de qualquer lesão (fl. 37).  

Pois bem.  
Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, entendo que a 

condenação deve persistir. Inicialmente, constato como bem apontado pela defesa, pequenas 
divergências entre os relatos dos policiais militares, notadamente quanto ao local da prisão, se 
dentro de um comércio ou na rua, e o local em que o acusado foi levado após os fatos. Entretanto, 
ambas divergências, bem como a referente a terem ou não anotado a placa do veículo Fiat/Uno são 
dados secundários, que não alteram a dinâmica delitiva, no sentido de que Leonardo foi visto 
recebendo um saco contendo os entorpecentes.  

As testemunhas defensivas e a negativa do acusado não ilidem esta 
constatação. Quanto à negativa de que corria em direção ao hospital, esta parece inverossímil, 
principalmente se considerada a distância entre a casa da mãe dele e o nosocômio, descrita nas 
razões de apelação, de quase dois quilômetros. A assertiva da testemunha Camila dos Santos 
também não auxilia o acusado, eis que relata que o acusado não atendeu às ordens de parada dos 
policiais, o que indica possível fuga, nos moldes descritos pelos milicianos.  

Todos estes elementos coligados permitem a condenação do acusado tal qual 
lançada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.  

Assim, suficientemente demonstrada a autoria e materialidade delitiva, passo 
à análise da dosimetria da pena.  

As básicas foram acrescidas em razão da quantidade e variedade de 
entorpecentes apreendidos. De fatos, este dado se mostra reprovável, mas reservo-o para a terceira 
fase da dosimetria, a fim de evitar o bis in idem.  

Na segunda fase, o d. Magistrado reconheceu a reincidência, exasperando a 
pena em 1/6 (um sexto). Entretanto, malgrado estar comprovada esta agravante pela certidão de 
fls. 08, entendo que, excepcionalmente, deve-se afastar os seus efeitos.  
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É que a condenação que gera a recidiva do acusado é do delito previsto no 
art. 309, do Código de Trânsito, consistente em conduzir veículo automotor, sem habilitação, 
causando perigo. A pena aplicada foi unicamente a multa. Ora, considerando a ínfima lesividade 
desta conduta, não é possível que cause tamanha influência em outro delito.  

É manifestamente desproporcional que uma condenação pretérita por multa, 
de um crime de menor potencial ofensivo, tenha repercussões tão drásticas nesta dosimetria. Veja-
se, que por conta da recidiva por este delito, estará obstada a aplicação do redutor do tráfico, a 
substituição da pena e o único regime possível será o fechado. Por conta de uma mera multa 
anterior, por um crime que não causou qualquer impacto.  

Dessa forma, ante a manifesta desproporcionalidade, afasto os efeitos da 
reincidência e, considerando que inexiste prova de que o acusado se dedique a atividades 
criminosas ou integre organização criminosa, aplico o redutor do tráfico, pela metade, 
considerando a quantidade de droga apreendida.  

Desta feita, fica definitivamente fixada a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) 
meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.  

Considerando a pena ora aplicada, bem como a primariedade do agente, fixo 
o regime inicial aberto para desconto da pena, principalmente ante declaração de 
inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime penitenciário (HC 111.840/ES, rel. Dias 
Toffoli), bem como ante a recente decisão que afastou o caráter hediondo deste delito quando 
privilegiado (HC 1118.533/MS, rel. Min Cármen Lúcia).  

Presentes os requisitos legais, substituo a pena por uma restritiva de direitos, 
consistente na prestação de serviços à comunidade, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias, 
nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, bem como da Res. 05/2012 do Senado Federal.  

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 
recurso para o fim de afastar a reincidência e aplicar o redutor do tráfico na metade, fixando a pena 
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 250 
(duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, consistente na 
prestação de serviços à comunidade, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias. Expeça-se alvará 
de soltura clausulado.  

Amable Lopez Soto  
relator  

  
 Ao afastar os efeitos da reincidência porque a 

condenação anterior é à pena de multa, por infração de menor 

potencial ofensivo, a douta Turma Julgadora, além de contrariar o 

disposto nos artigos 61, I, e 63, ambos do Código Penal, e artigo 33, § 

4º, da Lei n. 11.343/06, divergiu da orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, autorizando, pois, a interposição deste recurso, 

com amparo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, com 

as seguintes teses jurídicas: 

1- A condenação anterior à pena de multa não afasta a reincidência. 
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2- Reconhecida a reincidência, obrigatória a majoração da sanção na segunda 

fase de aplicação da pena. 

3- Reconhecida a reincidência, não é cabível a redução da pena prevista no 

artio 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL (arts. 61, I, e 63, 

ambos do Código Penal, e artigo 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/06) 

Segundo conhecida lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALEEIRO, perfeitamente ajustável à hipótese em exame: 

 "denega-se vigência de lei não só quando se diz que esta não 

está em vigor, mas também quando se decide em sentido 

diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro" 

(RTJ 48/788). 

 

Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o 

fato de o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único 

aplicável à hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro 

inadequado” (REsp 63.816, RTJ 51/126). 

No caso em exame, observa-se que o recorrido é 

reincidente em crime doloso não específico pois, após ter sido 

condenado pelo crime do artigo 309 do Código de Trânsito, com 

trânsito em julgado aos 13.01.2014 (fls. 08 do apenso de 

antecedentes), voltou a cometer crime aos 14.11.2014. Logo, a 

condenação anterior não foi alcançada pelo lapso depurador do 
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artigo 64, I, do Código Penal, circunstâncias expressamente 

reconhecidas pelo v. acórdão recorrido (fls. 229). 

 

2.1. Negativa de vigência ao artigo 63 do Código Penal 

 

Dispõe o artigo 63 do Código Penal: 

Reincidência  

        Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando  o agente comete 
novo crime, depois de transitar em julgado a senten ça que, no 
País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime  anterior. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

                           

Reincidência é o cometimento de uma infração penal 

após já ter sido o agente condenado definitivamente no Brasil ou no 

exterior, por crime anterior. Admite-se, ainda, porque 

expressamente previsto na Lei de Contravenções Penais, o 

cometimento de contravenção penal após já ter sido o autor 

anteriormente condenado com trânsito em julgado. Portanto, 

admite-se, para efeito de reincidência:, o seguinte quadro: a) crime 

(antes) – crime (depois); b) crime (antes) – contravenção penal 

(depois); c) contravenção (antes) – contravenção penal (depois). Não 

se admite: contravenção (antes) – crime (depois), por falta de 

previsão legal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal 

Comentado, RT, 8. ed. p. 415). 
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Logo, para o reconhecimento da reincidência, basta 

anterior condenação irrecorrível por crime, independemente da sua 

natureza e da pena aplicada. 

A respeito: 

"Como regra geral, o Código Penal afastou a chamada 
reincidência específica, sendo suficiente a prática de crime 
anterior - independentemente das suas características -, que 
pode ou não ser idêntico ou ter o mesmo bem juridicamente 
protegido pelo crime posterior, praticado após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória" (GREGO, Rogério. Curso de 
Direito Penal, Parte Geral, 14. ed., Ímpetus, 2012, p. 568, grifei). 
 
"E se a sentença anterior impôs pena de multa? (...) Cuidando-
se, porém, de crime anterior, existe a reincidência. É que a 
disposição fala em "crime anterior", não especificando a 
espécie de pena" (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal, 
v. 1, Parte Garal, Saraiva, 2006, p. 567). 

 

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal 

de Justiça: 

 
PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DE 
MULTA.  REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PENA INFERIOR A 
QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
FAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO.  FALTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO ALÉM DO FATOR DA REINCIDÊNCIA.  
IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RAZOABILIDADE. 
SÚMULA 269 STJ.  ORDEM EM PARTE CONCEDIDA.  1. O 
cometimento de novo delito acarreta o reconhecimento da  
agravante da reincidência em virtude do anteriormente 
praticado,  inexistindo qualquer distinção acerca do tipo de 
crime perpetrado ou  de pena aplicada, nos termos do artigo 
63 do Código Penal.  2. A mens legis da norma consiste em 
apenar de uma forma mais  gravosa aquele que apresenta 
uma tendência à prática delitiva, mesmo  que de pequena 
expressão o crime ou a pena.  3. Imposta pena inferior a 4 
(quatro) anos de reclusão e favoráveis  as circunstâncias 
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judiciais, deve ser aplicado o regime semiaberto  ao acusado 
reincidente. Súmula n.º 269 do STJ.  4. Ordem parcialmente 
concedida a fim de fixar o regime semiaberto  para o início do 
cumprimento da pena imposta ao paciente (HC 235481 / SP, 
Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, Julgamento  17/05/2012, DJe 28/05/2012). 
   
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. CONDENAÇÃO 
ANTERIOR À PENA   DE MULTA. REINCIDÊNCIA. 
CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. INOBSERVÂNCIA   DO 
REGIME PRISIONAL DA SENTENÇA. REGIME MAIS SEVERO. 
QUESTÃO NÃO   APRECIADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA   INSTÂNCIA.   - A 
jurisprudência cristalizada no âmbito desta Corte é firme no   
sentido de que a condenação anterior à pena de multa não 
afasta a   reincidência, cuja configuração não faz distinção 
quanto ao tipo de   crime cometido nem quanto à pena 
aplicada.   - O habeas-corpus é um instrumento de magnitude 
constitucional que   tem por objetivo preservar o direito de 
locomoção, não se prestando   para resolver questões não 
decididas pelas instâncias ordinárias. Se   as razões em que se 
fundam a pretensão deduzida no writ não foram   objeto de 
apreciação pelo Tribunal a quo, é descabido o seu deslinde   
nesta instância superior, sob pena de supressão de grau de 
jurisdição.   - Habeas-corpus conhecido em parte e, nessa 
extensão, denegado. (HC 21682 / SP, Relator  Ministro VICENTE 
LEAL, SEXTA TURMA, Julgamento 06/08/2002, DJ 26/08/2002 p. 
318)   

 
Assim, devidamente configurada a condição de 

reincidente em crime doloso. 

 

2.2. Negativa de vigência ao artigo 61, I, do Código Penal. 

 

Configurada a condição de reincidente do acusado, 

obrigatória a agravação da pena na segunda fase, como 
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expressamente determina o artigo 61, I, do  

Código Penal in verbis: 

Circunstâncias agravantes 

        Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, 
quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

 (...) 

 

O dispositivo penal acima transcrito é de ensolarada 

clareza, a não comportar elastério in bonam partem, como feito pelo 

v. acórdão recorrido. Assim, a interpretação que se lhe dá há de ser 

simplesmente declarativa, não sendo curial, sob o pretexto de 

ampliar seus termos para se chegar à vontade do legislador, ampliar 

na verdade a própria vontade do legislador.  

Já advertia o saudoso professor Carlos Maximiliano 

Pereira dos Santos que, em se tratando de texto de lei penal, “A 

exegese deve ser criteriosa, discreta, prudente : estrita, porém não 

restritiva. Deve dar precisamente o que o texto exprime, porém tudo 

o que no mesmo se compreende; nada de mais, nem de menos. Em 

uma palavra, será declarativa, na acepção moderna do vocábulo.“ 

(“Hermenêutica e Aplicação do Direito”, 9ª edição, Forense, 1981, 

pág. 324). 

Observamos que os artigos 61, I, e 63, ambos do 

Códgo Penal,  não sofreram alteração alguma no seu enunciado, 



12 
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Recurso Especial n. 0013263-90.2014.8.26.0590 
 

remanescendo intactos com a vigência da Lei 7.209/84. Dessa forma, 

indiferente às águas políticas em que navegou o Direito Penal, quer 

em épocas em que a democracia apenas lucilava, quer em maior 

esplendor, sempre traduziram citados dispositivos uma vontade 

legislativa que repudia a reincidência, pelo seu maior efeito danoso 

ao corpo social. “O acertado intuito do legislador é de criar 

obstáculos maiores à repetição dos crimes e ao desenvolvimento da 

criminalidade. É natural que procure aumentar as penalidades que se 

mostram insuficientes.” (“Instituições de Direito Penal”, Basileu 

Garcia, vol. I, Tomo II, Max Limonad Ltda., 1980, pág. 540). 

Revela, por fim, ditos dispositivos que o desvalor do 

comportamento deve se sobrepor ao eventual desvalor da apenação, 

sendo-lhe indiferente este último. Não como pretendido, “data 

venia”, pela C. Câmara, que ao falar em “reduzido significado”, dosa a 

pena firmada em alicerce que não existe nos citados artigos 61, I e 

63. 

O fato de o crime pelo qual o acusado fora 

anteriormente condenado ser de menor potencial ofensivo, não é 

motivo para afastar os efeitos da reincidência, pois como já anotado, 

o artigo 63 do Código Penal não faz qualquer referência à natureza 

do crime anterior. 

Quando o legislador quis que a reincidência fosse 

específica, foi expresso nesse sentido, como os artigos 44, § 3º e 83, 

V, do Código Penal. 
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Tanto é verdade que o C. Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento de que até mesmo a condenação anterior 

pelo delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (antigo artigo 16 da Lei n. 

6.368/76), gera reincidência, autorizando a majoração da pena na 

segunda fase e impedindo a incidência da causa especial de redução 

da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO NA VIA  ELEITA.  TRÁFICO  ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO  DELITO  DO  
ART.  28 DA LEI DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DA 
REINCIDÊNCIA.  CAUSA  ESPECIAL  DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, 
§ 4º, DA LEI 11.343/2006.  NÃO  APLICAÇÃO. PACIENTE 
REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA  DE  
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE. 
PENA  SUPERIOR   A   4   ANOS.   REGIME   FECHADO.  PACIENTE  
REINCIDENTE.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  (...) 
Esta  Corte Superior entende que não houve a 
descriminalização do  porte de drogas para uso próprio com a 
entrada da Lei n.  11.343/2006,  mas  apenas a 
despenalização, haja vista a previsão de  medidas  alternativas 
para o acusado. Dessa forma, a condenação pelo  crime  do  
supracitado  artigo  é  circunstância  apta a autorizar a  
majoração   da   pena,   tanto   pela  incidência  da  agravante  
da  reincidência,  bem como para impedir a aplicação do 
redutor previsto  no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.  - Não há se 
falar em substituição da pena privativa de liberdade por  
restritiva  de direitos, tendo em vista que o quantum da pena 
supera  o limite estabelecido no art. 44, inciso I, do Código 
Penal.  -  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 
27/7/2012, ao julgar o  HC    111.840/ES,    por   maioria,   
declarou   incidentalmente   a  inconstitucionalidade  do art. 2º, 
§ 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a  redação  que  lhe foi dada 
pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa  forma,   a   
obrigatoriedade  do  regime  inicial  fechado  para  os  
condenados  por  crimes hediondos e equiparados. - No caso, o 
regime  fechado,   mais   gravoso  que  a  pena  de  7  anos  
comporta,  foi  estabelecido  nos moldes do art. 33, § 2º, do 
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Código Penal, tendo em  vista que o paciente é reincidente.  - 
Habeas corpus não conhecido (HC 360818/SP, Relator  Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgamento  
23/08/2016, DJe 29/08/2016) 
 

Em síntese, reconhecida a reincidência, não cabe ao 

julgador decidir pela conveniência da aplicação dos seus efeitos, quer 

para majorar a pena, quer para impedir benefícios. 

 

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE FIXADA   ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 1. 
ANTECEDENTES E PERSONALIDADE VALORADOS COM   BASE 
EM INQUÉRITOS E AÇÕES EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA   444/STJ. 2. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS 
VALORADAS ADEQUADAMENTE.   REPROVABILIDADE 
CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. 3.   
REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. 
NORMA DE   APLICAÇÃO COGENTE. 4. CAUSA DE AUMENTO 
PELO EMPREGO DE ARMA.   APREENSÃO E PERÍCIA. 
DESNECESSIDADE. ERESP Nº 961.863/RS. 5. ORDEM   
CONCEDIDA EM PARTE, PARA EXCLUIR DA DOSIMETRIA AS 
AÇÕES EM   ANDAMENTO, COM EXTENSÃO AO CORRÉU.   1. De 
acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de   
Justiça - verbete nº 444 -, não podem ser considerados como   
circunstâncias judiciais desfavoráveis os inquéritos e as ações   
penais em andamento, por ferir o princípio da presunção de 
inocência.   2. A culpabilidade e as circunstâncias do crime 
devem ser analisadas   com base na reprovabilidade concreta 
da conduta, estando, portanto,   devidamente fundamentada a 
dosimetria neste ponto.   3. A reincidência, agravante trazida 
no art. 61, I, do CP, é norma   de aplicação cogente e encontra-
se em consonância com o princípio   constitucional de 
individualização da pena, não havendo, dessa   forma, motivo 
para desconsiderar sua aplicação.   4. É pacífico neste Tribunal 
Superior o entendimento no sentido de   que se mostra 
dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo,   para fins 
de incidência da causa de aumento trazida no crime de   roubo, 
quando sua utilização ficar comprovada por outros meios de   
provas, conforme decidido nos Embargos de Divergência nº 
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961.863/RS.   5. Habeas corpus concedido, em parte, apenas 
para desconsiderar como   antecedentes e personalidade 
voltada para a prática de delitos os   inquéritos e ações em 
andamento, redimensionando a pena para 8   (oito) anos, 6 
(seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime   fechado, 
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mantidos os demais   
termos da sentença, com extensão da ordem ao corréu Luciano   
Fernandes de Oliveira Junior, nos termos do art. 580 do Código 
de   Processo Penal (HC 196197/RJ, Relator  Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgamento 16/08/2012,   
DJe 05/09/2012). 
 
    
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. 
UTILIZAÇÃO DE "MIXA". INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE 
EMPREGO DE CHAVE FALSA. ART. 155, § 4º, III, DO CÓDIGO 
PENAL. REINCIDÊNCIA. ART. 61, I, DO CP. NEGATIVA DE 
VIGÊNCIA CONFIGURADA. NON BIS IN IDEM.  RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. A utilização de "mixa" para 
destrancar a fechadura de automóvel, com o fim de viabilizar o 
acesso do agente à res furtiva, configura a qualificadora de 
emprego de chave falsa. 2. A Corte a quo, efetivamente, negou 
vigência ao art. 61, I, do Código Penal, que prevê a 
reincidência como circunstância legal que sempre deverá 
agravar a pena, sendo essa norma, portanto, de natureza 
cogente, ou seja, de aplicação obrigatória. 3. Recurso 
conhecido e provido para redimensionar a pena privativa de 
liberdade imposta ao réu, fixando-a em 2 (dois) anos e 5 (cinco) 
meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, mantida a 
pena pecuniária, nos termos propostos pelo Tribunal a quo 
(REsp 841774 / RS Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
QUINTA TURMA   Julgamento 03/04/2007, DJ 07/05/2007 p. 
363). 
 

2.3. Negativa de vigência do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 
 

Comprovada a reincidência, incabível a aplicação da 

causa especial de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 

n. 11.343/06. 

Dispõe o artigo 33 da Lei n. 11.343/06: 
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Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, 
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar:  

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
dias-multa. 

(...) 

§ 4o  Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste 
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois 
terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, 
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não 
se dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa.     (Vide Resolução nº 5, de 2012) 

 

Pois bem, um dos requisitos para a aplicação da 

aludida causa especial de diminuição da pena, é que o acusado seja 

primário. Se o réu é reincidente, independentemente da natureza do 

crime ou espécie de pena, não tem direito ao benefício. 

No caso em exame, o v. acórdão reconheceu 

expressamente que o acusado é reincidente e, por isso, não poderia 

aplicar o redutor. 

A respeito: 

"Causa de diminuição de pena: cuida-se de norma inédita, 
visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, 
o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito 
previsto no art. 33, caput, ou § 1º, se for primário (indivíduo 
que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, 
após ter sido definitivamente condenado anteriormente por 
crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 
do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não 
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ostenta condenações definitivas anteriores, não se dedicando 
às atividades criminosas, nem integrando organização 
criminosa, pode valer-se de pena mais branda" (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais 
comentadas. 4. ed., São Paulo: RT, 2009, p. 361, grifo nosso). 

 

No mesmo sentido a jurisprudência do C. Superior 

Tribunal de Justiça: 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.  
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.  DOSIMETRIA.  
INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33    DA    
LEI   N.   11.343/06.   REINCIDÊNCIA.   IMPOSSIBILIDADE. 
DESCLASSIFICAÇÃO  DA  CONDUTA  PARA  USO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  REVOLVIMENTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação 
jurisprudencial da Primeira Turma do  Supremo  Tribunal  
Federal  -  STF, esta Corte não admite habeas corpus 
substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da 
ordem,  de  ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade 
de locomoção do paciente. 2.  A  incidência da causa especial 
de redução da pena prevista no § 4º  do  art. 33 da Lei de 
Drogas pressupõe a ocorrência, cumulativa, de  4  requisitos:  
(a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c)  não  
dedicar-se  a  atividades  criminosas;  (d)  não  integrar 
organização criminosa. Na  hipótese  dos  autos,  a 
reincidência do réu afasta, de plano, a concessão do benefício. 
3.  A  via  estreita do habeas corpus não é adequada para 
pleitear a subsunção da conduta de tráfico para o delito de 
porte de substância para  uso  próprio,  por  demandar  
revolvimento  fático-probatório, incompatível  com  o  seu  rito  
célere e de cognição sumária Habeas corpus não conhecido (HC 
363328 / SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 
TURMA, Julgamento 20/10/2016, DJe 28/10/2016). 
 
 
PENAL.   HABEAS   CORPUS.  CONDENAÇÃO  ANTERIOR  À  PENA  
DE  MULTA. REINCIDÊNCIA.  CONFIGURAÇÃO.  CAUSA  ESPECIAL  
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA  NO  ART.  33, § 4º, DA LEI 
N.º 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO  PREENCHIMENTO  DOS 
REQUISITOS LEGAIS. PACIENTE REINCIDENTE. NÃO 
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CONHECIMENTO. 1.  O  cometimento  de  novo  delito  acarreta  
o  reconhecimento da agravante  da  reincidência  em  virtude 
do anteriormente praticado, inexistindo qualquer distinção 
acerca do tipo de crime perpetrado ou da  natureza  da  pena  
aplicada,  nos termos do artigo 63 do Código Penal.  A  mens  
legis da norma consiste em apenar de uma forma mais gravosa 
aquele que apresenta tendência à prática delitiva, mesmo que 
de pequena expressão o crime ou a pena. 2.   Reconhecida  
pelas  instâncias  de  origem  a  reincidência  do paciente,  é 
inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena  
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, porquanto não 

preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 
3. Habeas corpus não conhecido (HC 355763 / SP, Relatora 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,   
Julgamento 21/06/2016,  DJe 30/06/2016). 

 

Destarte, ao reconhecer a reincidência em crime 

doloso, mas afastar seus efeitos na aplicação da pena, o v. acórdão 

negou vigência aos citados preceitos infraconstitucionais. 

 

3. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  (Condenação por crime 

anterior à pena de multa gera reincidência). 

Como demonstrado no item anterior, ao praticar o 

crime apurado nestes autos, o acusado já havia sido 

irrecorrivelmente condenado por crime doloso, à pena de multa, 

circunstância que gera reincidência, com todas as suas 

consequências. 

 

3.1. DECISÃO PARADIGMA 
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No julgamento do Recurso Especial n. 251.382/SP, rel. 

Min. GILSON DIPP, Quinta Turma, j. 12.11.2001, DJ 05.08.2002, p. 

371, decisão ofertada como paradigma, decidiu o C. Superior Tribunal 

de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL N° 251.382 - SP (2000/0024693-0)    

RELATOR : MINISTRO GILSON DIPP    

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO   PAULO   RECORRIDO : JOÃO 
FRANCISCO CABRAL LOPES    

ADVOGADO : JORGE LUIZ VIANA NOBRE    

EMENTA 

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR CONDENAÇÃO À   PENA DE MULTA. 
REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. DISSÍDIO   JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. RECURSO 
PROVIDO.    

I . A reincidência caracteriza-se mesmo quando a   condenação anterior foi restrita à pena 
pecuniária, pois, para a sua   configuração, basta o cometimento de crime posterior ao trânsito 
em julgado de   sentença condenatória, mostrando-se irrelevante a natureza da pena aplicada.    

I I . Recurso provido para cassar o acórdão impugnado   e restabelecer a sentença de 
primeiro grau em relação ao recorrido.    

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima   indicadas, acordam os 
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de   Justiça, A Turma, por unanimidade, 
conheceu do recurso e lhe deu provimento,   nos termos do voto do Ministro Relator. Os Srs. 
Ministros Jorge Scartezzini e   Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.    

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Edson Vidigal e José   Arnaldo da Fonseca.   
Brasília (DF), 13 de novembro de 2001 (Data do Julgamento).    

Ministro Felix Fischer   Presidente    

Ministro Gilson Dipp   Relator    

RELATÓRIO 

 

O EXM. ° SR. MINISTRO GILSON DIPP:    

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do   Estado de São Paulo, 
com base no art. 105, inciso III, alínea "c" da   Constituição Federal, em face do v. acórdão 
proferido pela Décima Terceira   Câmara Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo que 
deu parcial   provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrido, entendendo que   
anterior condenação à pena de multa não caracteriza a reincidência capaz de   afastar a aplicação 
da figura do crime privilegiado.    
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Em razões, o recorrente alega divergência jurisprudencial entre o   acórdão recorrido e 
julgados desta Corte.   Não foram apresentadas contra-razões (fls. 151).   Admitido o recurso, a 
Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo   seu conhecimento e provimento (fls. 160/161).    

É o relatório.    

VOTO 

O EXM. ° SR. MINISTRO GILSON DIPP:    

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela   Décima Terceira 
Câmara Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo   que deu parcial provimento ao 
recurso de apelação interposto pelo recorrido,   entendendo que anterior condenação à pena de 
multa não caracteriza a   reincidência capaz de afastar a aplicação da figura do crime privilegiado.    

In casu, o recorrido foi condenado à pena de 1(um) ano, 6 (seis) meses   e 20 (vinte) dias 
de reclusão, por tentativa de furto qualificado. Irresignado,   apelou da sentença pretendendo o 
afastamento da qualificadora ou a   desclassificação para o delito de furto privilegiado, constante 
do § 2. ° do art.   155 do Código Penal.    

O Tribunal a quo, sob o entendimento de que "Se o réu foi condenado   anteriormente à 
pena de multa ele faz jus ao reconhecimento da primariedade   técnica" (fl. 134), concedeu ao ora 
recorrido o benefício do privilégio.    

Diante disso, o recorrente alega, neste recurso especial, divergência   jurisprudencial entre 
o acórdão recorrido e julgados desta Corte.    

Conheço do recurso porque satisfeitos os seus requisitos de   admissibilidade, merecendo 
prosperar a sua argumentação.    

Realmente, este Tribunal tem entendimento firmado no sentido de que   a reincidência se 
encontra caracterizada mesmo quando a condenação anterior   foi restrita à pena pecuniária, 
pois, para a sua configuração basta, nos termos   do art. 63, do Código Penal, o cometimento de 
crime posterior ao trânsito em   julgado de sentença condenatória, mostrando-se irrelevante a 
natureza da   pena aplicada.    

A respeito, colaciono os seguintes julgados:    

"PENAL PROCESSUAL PENAL CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE   MULTA. REINCIDÊNCIA 
CARACTERIZADA. SURSIS. NÃO APLICABILIDADE.   "HABEAS CORPUS".   1. A condenação anterior a 
pena pecuniária não afasta reincidência.   2 .Não sendo primário e de bons antecedentes, não 
pode o réu auferir o   beneficio do sursis.   3. "Habeas Corpus" conhecido; pedido indeferido." (HC 
n.° 11.584/SP; Rel.   Ministro Edson Vidigal; DJ 05/06/2000)    

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE   DROGAS. REGIME DE 
EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.   CONCURSO DE PESSOAS. EMENDATIO LIBELLI 
(ART.S 383 E 617 DO CPP).   REINCIDÊNCIA.   I - Tópicos não levados ao conhecimento do e. 
Tribunal a quo não podem   ser, sob pena de supressão de instância, apreciados por esta Corte.   II 
- A adequação típica pode ser alterada, em segundo grau, via emendatio   libelli (art. 383 do CPP), 
nos limites do art. 617 do CPP.   III- A mudança, através de emenda, de associação, prevista no 
art. 14 como   tipo independente, para a major ante prevista no art. 18, III, ambos da Lei 
6.368/76,   não ofende o princípio da non reformatio in peius e nem configura julgamento extra   
petita.   VI - É reincidente o réu condenado anteriormente à pena de multa.   Writ parcialmente 
conhecido, e aí indeferido. " (HC n.° 13.328/SP; Rel.   Ministro Felix Fischer; DJ 18/12/2000)    

"Penal. Execução Penal. Regime prisional. Condenado reincidente. Pena   detentiva 
substituída pela de multa. CP, art. 33, §2°, b e 77, I, § 1o.   - A jurisprudência cristalizada no 
âmbito desta Corte é firme no sentido de   que a condenação anterior à pena de multa não afasta 
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a reincidência, cuja   configuração não faz distinção quanto ao tipo de crime cometido nem 
quanto à pena   aplicada.   - Se o canon contido no artigo 77, I, § 1o, do Código Penal não veda a    
concessão da suspensão condicional da pena na hipótese da reincidência decorrer de   anterior 
imposição de multa, é de rigor a fixação de regime prisional mais brando que o   fechado, sob 
pena de se conferir tratamento desigualitário aos benefícios frente ao   instituto da reincidência.   
- Habeas-corpus concedido." (HC n.° 10.781/MG; Rel. Ministro Vicente Leal;   DJ 03/04/2000)    

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão   impugnado e 
restabelecer a sentença de primeiro grau, em relação ao   recorrido.    

É como voto.        

  

 

3.2. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente 

o paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e 

a hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão 

sobre a condenação anterior à pena de multa gerar reincidência; 

porém, as soluções aplicadas apresentam-se opostas.  

 Segundo o teor do v. acórdão impugnado: 

"Na segunda fase, o d. Magistrado reconheceu a reincidência, 
exasperando a pena em 1/6 (um sexto). Entretanto, malgrado estar comprovada esta 
agravante pela certidão de fls. 08, entendo que, excepcionalmente, deve-se afastar os 
seus efeitos.  

É que a condenação que gera a recidiva do acusado é do delito 
previsto no art. 309, do Código de Trânsito, consistente em conduzir veículo automotor, 
sem habilitação, causando perigo. A pena aplicada foi unicamente a multa. Ora, 
considerando a ínfima lesividade desta conduta, não é possível que cause tamanha 
influência em outro delito.  

É manifestamente desproporcional que uma condenação pretérita 
por multa, de um crime de menor potencial ofensivo, tenha repercussões tão drásticas 
nesta dosimetria. Veja-se, que por conta da recidiva por este delito, estará obstada a 
aplicação do redutor do tráfico, a substituição da pena e o único regime possível será o 
fechado. Por conta de uma mera multa anterior, por um crime que não causou qualquer 
impacto.  

Dessa forma, ante a manifesta desproporcionalidade, afasto os 
efeitos da reincidência e, considerando que inexiste prova de que o acusado se dedique 
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a atividades criminosas ou integre organização criminosa, aplico o redutor do tráfico, 
pela metade, considerando a quantidade de droga apreendida.  

 

 Para a decisão paradigma: 

"... este Tribunal tem entendimento firmado no sentido de que a 
reincidência se encontra caracterizada mesmo quando a condenação anterior   foi 
restrita à pena pecuniária, pois, para a sua configuração basta, nos termos   do art. 63, 
do Código Penal, o cometimento de crime posterior ao trânsito em   julgado de sentença 
condenatória, mostrando-se irrelevante a natureza da   pena aplicada.    

A respeito, colaciono os seguintes julgados:    

"PENAL PROCESSUAL PENAL CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE   MULTA. 
REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. SURSIS. NÃO APLICABILIDADE.   "HABEAS CORPUS".   1. 
A condenação anterior a pena pecuniária não afasta reincidência.   2 .Não sendo 
primário e de bons antecedentes, não pode o réu auferir o   beneficio do sursis.   3. 
"Habeas Corpus" conhecido; pedido indeferido." (HC n.° 11.584/SP; Rel.   Ministro Edson 
Vidigal; DJ 05/06/2000)    

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE   DROGAS. REGIME 
DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.   CONCURSO DE PESSOAS. 
EMENDATIO LIBELLI (ART.S 383 E 617 DO CPP).   REINCIDÊNCIA.   I - Tópicos não levados 
ao conhecimento do e. Tribunal a quo não podem   ser, sob pena de supressão de 
instância, apreciados por esta Corte.   II - A adequação típica pode ser alterada, em 
segundo grau, via emendatio   libelli (art. 383 do CPP), nos limites do art. 617 do CPP.   
III- A mudança, através de emenda, de associação, prevista no art. 14 como   tipo 
independente, para a major ante prevista no art. 18, III, ambos da Lei 6.368/76,   não 
ofende o princípio da non reformatio in peius e nem configura julgamento extra   petita.   
VI - É reincidente o réu condenado anteriormente à pena de multa.   Writ parcialmente 
conhecido, e aí indeferido. " (HC n.° 13.328/SP; Rel.   Ministro Felix Fischer; DJ 
18/12/2000)    

"Penal. Execução Penal. Regime prisional. Condenado reincidente. Pena   detentiva 
substituída pela de multa. CP, art. 33, §2°, b e 77, I, § 1o.   - A jurisprudência cristalizada 
no âmbito desta Corte é firme no sentido de   que a condenação anterior à pena de 
multa não afasta a reincidência, cuja   configuração não faz distinção quanto ao tipo de 
crime cometido nem quanto à pena   aplicada.   - Se o canon contido no artigo 77, I, § 1o, 
do Código Penal não veda a    concessão da suspensão condicional da pena na hipótese 
da reincidência decorrer de   anterior imposição de multa, é de rigor a fixação de regime 
prisional mais brando que o   fechado, sob pena de se conferir tratamento desigualitário 
aos benefícios frente ao   instituto da reincidência.   - Habeas-corpus concedido." (HC n.° 
10.781/MG; Rel. Ministro Vicente Leal;   DJ 03/04/2000)    
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Em síntese, enquanto para a decisão recorrida: 
malgrado estar comprovada esta agravante pela certidão de fls. 08, entendo que, 

excepcionalmente, deve-se afastar os seus efeitos . É que a condenação que gera 

a recidiva do acusado é do delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito, 

consistente em conduzir veículo automotor, sem habilitação, causando perigo. A 

pena aplicada foi unicamente a multa. Ora, considerando a ínfima lesividade 

desta conduta, não é possível que cause tamanha influência em outro delito" 
 

 Para a decisão paradigma: este Tribunal tem entendimento 

firmado no sentido de que   a reincidência se encontra caracterizada mesmo 

quando a condenação anterior   foi restrita à pena pecuniária, pois, para a sua 

configuração basta, nos termos   do art. 63, do Código Penal, o cometimento de 

crime posterior ao trânsito em   julgado de sentença condenatória, mostrando-se 

irrelevante a natureza da  pena aplicada" 

 Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 

 Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (Reincidência é circunstância 

agravante de aplicação obrigatória – art. 61, I, CP). 

 O v. acórdão reconheceu que o acusado é reincidente 

em crime doloso, mas afastou seus efeitos porque a condenação 

anterior é a pena de multa. 

 Entretanto, reconhecida a circunstância agravante, 

não cabe ao julgador afastar seus efeitos, qualquer que seja o 

argumento, pois trata-se de norma cogente. 
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 A respeito:  

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 1. 
ANTECEDENTES E PERSONALIDADE VALORADOS COM BASE EM 
INQUÉRITOS E AÇÕES EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 444/STJ. 2. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS 
VALORADAS ADEQUADAMENTE. REPROVABILIDADE CONCRETA 
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. 3. REINCIDÊNCIA. PEDIDO 
DE DESCONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. NORMA DE APLICAÇÃO 
COGENTE. 4. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. 
APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ERESP Nº 
961.863/RS. 5. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA EXCLUIR 
DA DOSIMETRIA AS AÇÕES EM ANDAMENTO, COM EXTENSÃO 
AO CORRÉU. 1. De acordo com o entendimento sumulado do 
Superior Tribunal de Justiça - verbete nº 444 -, não podem ser 
considerados como circunstâncias judiciais desfavoráveis os 
inquéritos e as ações penais em andamento, por ferir o 
princípio da presunção de inocência. 2. A culpabilidade e as 
circunstâncias do crime devem ser analisadas com base na 
reprovabilidade concreta da conduta, estando, portanto, 
devidamente fundamentada a dosimetria neste ponto. 3. A 
reincidência, agravante trazida no art. 61, I, do CP, é norma de 
aplicação cogente e encontra-se em consonância com o 
princípio constitucional de individualização da pena, não 
havendo, dessa forma, motivo para desconsiderar sua 
aplicação. 4. É pacífico neste Tribunal Superior o entendimento 
no sentido de que se mostra dispensável a apreensão e perícia 
da arma de fogo, para fins de incidência da causa de aumento 
trazida no crime de roubo, quando sua utilização ficar 
comprovada por outros meios de provas, conforme decidido 
nos Embargos de Divergência nº 961.863/RS. 5. Habeas corpus 
concedido, em parte, apenas para desconsiderar como 
antecedentes e personalidade voltada para a prática de delitos 
os inquéritos e ações em andamento, redimensionando a pena 
para 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 
em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, 
mantidos os demais termos da sentença, com extensão da 
ordem ao corréu Luciano Fernandes de Oliveira Junior, nos 
termos do art. 580 do Código de Processo Penal (HC 196197 / 
RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, Julgamento 16/08/2012, DJe 05/09/2012).  
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AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ROUBO. AGRAVANTE DA 
REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA. 
VÍTIMAS DIVERSAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. AÇÃO ÚNICA. 
CONCURSO FORMAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte 
de que, sendo o réu reincidente, a agravante prevista no art. 
61, I, do Código Penal, é de aplicação obrigatória. 2. Não há 
falar-se em bis in idem se, em obediência ao art. 61, inciso I, do 
Código Penal, aumentou-se a pena sob o fundamento de ser o 
réu reincidente. 3. A reincidência, fruto da maior periculosidade 
do condenado, faz com que haja um agravamento da sanção, 
não se punindo o mesmo comportamento duas vezes, 
reconhecendo, isto sim, que a reiteração delituosa é reveladora 
da necessidade de um apenamento mais rigoroso. 4. Pacífico o 
entendimento desta Corte de que há concurso formal quando o 
roubo é praticado contra mais de uma vítima, com lesão a 
patrimônios distintos e mediante ação única. 5. Agravo 
regimental desprovido (AgRg no REsp 919982/RS, Relator 
Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, Julgamento 
14/10/2008, DJe 03/11/2008 RT vol. 880 p. 533). 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, 
INCISO I, DO  CP. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. 
IMPOSSIBILIDADE.  1. Reconhecida a violação ao art. 61, inciso 
I, do Código Penal, uma  vez que, no momento da dosimetria 
da pena, estando comprovada a  reincidência, a sanção 
corporal deverá ser sempre agravada.  Precedentes.  2. Não se 
estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de  
progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime 
de  tortura, nos termos do verbete sumular n.º 698 do STF.  3. 
Recurso especial conhecido e provido (REsp 701383/RS, 
Relatora  Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgamento  
22/03/2005, DJ 02/05/2005 p. 405). 

   

4.1. DECISÃO PARADIGMA 

 



26 
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Recurso Especial n. 0013263-90.2014.8.26.0590 
 

 No julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.062.071 - RS,  Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, j. 13.03.2012, DJe 26.03.2012, que ora se oferta 

como paradigma (cópia anexa), o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça decidiu 

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.062.071 - RS (2008/0114710-0)   
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA   
AGRAVANTE : C D S M   ADVOGADO : GUSTAVO ZORTÉA DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO DA   
UNIÃO    
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO   
 
 

EMENTA 
 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO   RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 
VIGÊNCIA AO ART. 61, I, DO   CP. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO   
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.    

1. O artigo 61, inciso I, do Código Penal traz a reincidência como   circunstância legal que 
sempre deverá agravar a pena, sendo, portanto,   norma de natureza cogente, de aplicação 
obrigatória.    

2. Agravo regimental a que se nega provimento.    
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,   acordam os 

Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por   unanimidade, negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra   Relatora." Os Srs. 
Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Vasco Della Giustina   (Desembargador 
convocado do TJ/RS) votaram com a Sra. Ministra Relatora.    

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.    
Brasília, 13 de março de 2012(Data do Julgamento)    
Ministra Maria Thereza de Assis Moura   
Relatora    

RELATÓRIO 
 
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):     
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUBER DOS SANTOS    MELO, contra 

decisão monocrática, de minha lavra, que rejeitou os embargos de    declaração opostos contra o 
provimento do recurso especial interposto pelo Ministério    Público. Confiram-se as ementas:     

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA    DE VIGÊNCIA AO ART. 61, I, 
DO CP. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO    OBRIGATÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 
OCORRÊNCIA.    RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (fl. 1251).     

 
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO    NO RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. EFEITO    
INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (fl.    1263).     
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Sustenta o agravante, às fls. 1269/1274, que "a reincidência não constitui    circunstância 
legal que deva sempre agravar a pena, porque não foi recepcionada pelo    princípio da 
individualização da pena".     

É o relatório.     
VOTO 

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):    
A insurgência não merece prosperar. Com efeito, nos termos do que restou   assentado na 

decisão agravada, tem-se que o artigo 61, inciso I, do Código Penal traz a   reincidência como 
circunstância legal que sempre deverá agravar a pena, sendo, portanto,   norma de natureza 
cogente, de aplicação obrigatória.    

De fato, o agravamento da pena pela reincidência reforça os princípios da   isonomia e da 
individualização da pena, refletindo a necessidade de maior reprovabilidade   do réu que volta a 
delinquir. Dessa forma, não há se falar em não aplicação da reincidência   ao argumento de que 
esta implica em bis in idem e recupera o direito o modelo superado   do direito penal do autor, 
sob pena de violação ao artigo 61, inciso I, do Código Penal.   Nesse sentido, confiram-se os 
seguintes precedentes desta Corte:    

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO   CIRCUNSTANCIADO. 
TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.   DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA.   
CRIME CONSUMADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.   REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 231. REINCIDÊNCIA. ART.   61, I, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA   
RECONHECIDA. NORMA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. 1. De   acordo com a jurisprudência 
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,   considera-se consumado o crime de roubo, assim 
como o de furto, no   momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda   
que não obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto subtraído   saia da esfera de 
vigilância da vítima para a caracterização do ilícito. 2. A   existência de circunstâncias atenuantes 
não pode conduzir a pena abaixo do   mínimo legal, como fez o Tribunal de origem, na dosimetria 
da sanção do   segundo recorrido. Inteligência da Súmula 231/STJ. 3. Consoante orientação   
pacífica das Cortes Superiores, a agravante genérica, prevista no art. 61, I,   do Código Penal, não 
afronta a Constituição Federal. Ao contrário, sua   incidência reforça os princípios da isonomia e 
da individualização da pena,   visto que objetiva apenas repreender com maior severidade o 
acusado que   volta a delinquir, sendo esta a situação do primeiro recorrido. 4. Recurso a   que se 
dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, considerar o   delito de roubo na forma 
consumada, aplicar o art. 61, inciso I, do Código   Penal, bem como o disposto na Súmula 231 
desta Corte. Em consequência,   fixo, definitivamente, a reprimenda do recorrido Adriano da Silva 
Fagundes   em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 16   (dezesseis) 
dias-multa, e a do réu Rafael Cristiano Paiva Dias em 5 (cinco)   anos e 4 (quatro) meses de 
reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze)   dias-multa. (REsp 1079202/RS, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA   TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 05/04/2010).    

 
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA   DE AUMENTO DE PENA. 

NECESSIDADE DE APREENSÃO OU   PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.   
IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA   RES FURTIVA. AGRAVANTE DA 
REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO   OBRIGATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.   DOSIMETRIA 
DA PENA. 1. Com a ressalva do ponto de vista do relator, a   Sexta Turma desta Corte firmou a 
compreensão de que, para a   caracterização da majorante prevista no artigo 157, § 2º, I, do 
Código Penal,   faz-se necessário que a arma seja apreendida e periciada, entendimento que   foi 
confirmado na sessão realizada no dia 10 de março de 2009 (Informativo   nº 386/STJ). 2. É 
pacífico o entendimento nesta Corte de que o crime de   roubo se consuma no momento, ainda 
que breve, em que o agente se torna   possuidor da res furtiva, não se mostrando necessário que 
haja posse   tranquila, fora da vigilância da vítima. 3. Não há falar-se em bis in idem se,   em 
obediência ao art. 61, inciso I, do Código Penal, aumentou-se a pena sob   o fundamento de ser o 
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réu reincidente. 4. A reincidência, fruto da maior   periculosidade do condenado, faz com que 
haja um agravamento da sanção,   não se punindo o mesmo comportamento duas vezes, 
reconhecendo, isto   sim, que a reiteração delituosa é reveladora da necessidade de um   
apenamento mais rigoroso. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp   914.004/RS, Rel. 
Ministro HAROLDO RODRIGUES   (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA,   
julgado em 09/03/2010, DJe 19/04/2010).    

 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.   REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO 

OBRIGATÓRIA. CRIMES CONTRA A   LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO   
PUDOR. CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE.   DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. 
CRIMES HEDIONDOS, AINDA   QUE PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA ÀS   
VÍTIMAS. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO   REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As 
agravantes são de aplicação   obrigatória, de sorte que o Julgador não pode deixar de majorar a 
pena,   existindo discricionariedade tão-somente no tocante ao quantum a ser   aplicado. Ora, se 
nem com base nas circunstâncias do caso concreto e nos   elementos inerentes à pessoa do 
agente pode a agravante ser repelida, menos   admissível ainda o seu afastamento calcado em 
considerações de lege   ferenda, como o alegado fracasso teleológico do Estado. 2. (...). (AgRg no   
REsp 984.726/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,   QUINTA TURMA, julgado em 
03/06/2008, DJe 30/06/2008).    

 
CRIMINAL. RESP. FURTO. USO DE 'MIXA'. QUALIFICADORA   DO USO DE CHAVE FALSA. 

CONFIGURAÇÃO. CONCURSO DE   PESSOAS. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO. APLICAÇÃO AO   
FURTO QUALIFICADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA.   IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA 
EXCLUÍDA. IMPROPRIEDADE.   ATENUANTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO   
PROVIDO. I. (...). V. O agravamento da pena pela reincidência reflete a   necessidade de maior 
reprovabilidade do réu voltado à prática criminosa.   Impropriedade de sua exclusão sob 
fundamento da perda de sua função   teleológica. VI. (...). (REsp 906.685/RS, Rel. Ministro GILSON 
DIPP,   QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 683).    

 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 157, § 2º, I, 329, CAPUT,   213 E 214, TODOS DO CP. 

ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO   PUDOR. CONCURSO MATERIAL. REINCIDÊNCIA. 
AGRAVANTE.   CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. I –   (...). II - Dentro 
dos limites legais, uma vez caracterizada a reincidência, a   agravante deve ser aplicada. III - Fere 
o disposto no art. 61, inciso I, do CP a   rejeição de sua incidência sob pretexto de que a sua 
aplicação não cumpre a   função teleológica da pena. (Precedentes). IV – (...). (REsp 796.445/RS,   
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em   25/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 537).    

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso   especial 
interposto pelo Ministério Público, para restabelecer a incidência da agravante da   reincidência.   
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.    

É como voto. 

 
 

4.2. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente 

o paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e 
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a hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão 

sobre a obrigatoriedade da aplicar a reincidência; porém, as soluções 

aplicadas apresentam-se opostas.  

Para a decisão recorrida: 

"Na segunda fase, o d. Magistrado reconheceu a reincidência, 
exasperando a pena em 1/6 (um sexto). Entretanto, malgrado estar comprovada 
esta agravante pela certidão de fls. 08, entendo que, excepcionalmente, deve-se 
afastar os seus efeitos.  

É que a condenação que gera a recidiva do acusado é do delito 
previsto no art. 309, do Código de Trânsito, consistente em conduzir veículo 
automotor, sem habilitação, causando perigo. A pena aplicada foi unicamente a 
multa. Ora, considerando a ínfima lesividade desta conduta, não é possível que 
cause tamanha influência em outro delito.  

É manifestamente desproporcional que uma condenação 
pretérita por multa, de um crime de menor potencial ofensivo, tenha 
repercussões tão drásticas nesta dosimetria. Veja-se, que por conta da recidiva 
por este delito, estará obstada a aplicação do redutor do tráfico, a substituição 
da pena e o único regime possível será o fechado. Por conta de uma mera multa 
anterior, por um crime que não causou qualquer impacto.  

Dessa forma, ante a manifesta desproporcionalidade, afasto os 
efeitos da reincidência e, considerando que inexiste prova de que o acusado se 
dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, aplico o 
redutor do tráfico, pela metade, considerando a quantidade de droga 
apreendida.  

 

Já para a decisão paradigma: 

"... nos termos do que restou   assentado na decisão agravada, tem-
se que o artigo 61, inciso I, do Código Penal traz a reincidência como circunstância legal 
que sempre deverá agravar a pena, sendo, portanto,   norma de natureza cogente, de 
aplicação obrigatória.    

De fato, o agravamento da pena pela reincidência reforça os 
princípios da   isonomia e da individualização da pena, refletindo a necessidade de maior 
reprovabilidade   do réu que volta a delinquir. Dessa forma, não há se falar em não 
aplicação da reincidência   ao argumento de que esta implica em bis in idem e recupera 
o direito o modelo superado   do direito penal do autor, sob pena de violação ao artigo 
61, inciso I, do Código Penal 

(...) 
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.   REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO 
OBRIGATÓRIA. CRIMES CONTRA A   LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO E ATENTADO 
VIOLENTO AO   PUDOR. CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE.   DELITOS DE 
ESPÉCIES DISTINTAS. CRIMES HEDIONDOS, AINDA   QUE PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA 
OU GRAVE AMEAÇA ÀS   VÍTIMAS. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO   
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As agravantes são de aplicação   obrigatória, de sorte que 
o Julgador não pode deixar de majorar a pena,   existindo discricionariedade tão-
somente no tocante ao quantum a ser   aplicado. Ora, se nem com base nas 
circunstâncias do caso concreto e nos   elementos inerentes à pessoa do agente pode a 
agravante ser repelida, menos   admissível ainda o seu afastamento calcado em 
considerações de lege   ferenda, como o alegado fracasso teleológico do Estado. 2. (...). 
(AgRg no   REsp 984.726/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,   QUINTA 
TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 30/06/2008).    

 
CRIMINAL. RESP. FURTO. USO DE 'MIXA'. QUALIFICADORA   DO USO DE CHAVE 

FALSA. CONFIGURAÇÃO. CONCURSO DE   PESSOAS. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO. 
APLICAÇÃO AO   FURTO QUALIFICADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA.   
IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EXCLUÍDA. IMPROPRIEDADE.   ATENUANTE. 
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO   PROVIDO. I. (...). V. O agravamento da 
pena pela reincidência reflete a   necessidade de maior reprovabilidade do réu voltado à 
prática criminosa.   Impropriedade de sua exclusão sob fundamento da perda de sua 
função   teleológica. VI. (...). (REsp 906.685/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP,   QUINTA 
TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 683).    

 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 157, § 2º, I, 329, CAPUT,   213 E 

214, TODOS DO CP. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO   PUDOR. CONCURSO 
MATERIAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE.   CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. 
POSSIBILIDADE. I –   (...). II - Dentro dos limites legais, uma vez caracterizada a 
reincidência, a   agravante deve ser aplicada. III - Fere o disposto no art. 61, inciso I, do 
CP a   rejeição de sua incidência sob pretexto de que a sua aplicação não cumpre a   
função teleológica da pena. (Precedentes). IV – (...). (REsp 796.445/RS,   Rel. Ministro 
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em   25/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 537). 

 

Em síntese, enquanto para a decisão recorrida "... 

Entretanto, malgrado estar comprovada esta agravante pela certidão de fls. 08, 

entendo que, excepcionalmente, deve-se afastar os seus efeitos. É que a 

condenação que gera a recidiva do acusado é do delito previsto no art. 309, do 

Código de Trânsito, consistente em conduzir veículo automotor, sem habilitação, 

causando perigo. A pena aplicada foi unicamente a multa. Ora, considerando a 

ínfima lesividade desta conduta, não é possível que cause tamanha influência em 

outro delito" 
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Para a decisão paradigma "nos termos do que restou   

assentado na decisão agravada, tem-se que o artigo 61, inciso I, do Código Penal 

traz a   reincidência como circunstância legal que sempre deverá agravar a pena, 

sendo, portanto,   norma de natureza cogente, de aplicação obrigatória". 

 Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 

 Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

 

 

5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (Reconhecida a reincidência, 

não cabe a aplicação da causa especial de redução da pena 

(art. 33,  § 4º, da Lei n. 11.343/06).    

 

Os requisitos legais para a incidência da causa especial 

de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 

11.343/06, são: a) agente primário e com bons antecedentes; b) 

agente que não se dedique a atividades criminosas e não integre 

organização criminosa.     

Registra-se que esses requisitos são cumulativos e não 

alternativos, ou seja, ausente um deles, o réu não tem direito ao 

benefício. 
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No caso em exame, o v. acórdão reconheceu que o 

acusado é reincidente em crime doloso, mas afastou os efeitos da 

reincidência porque a condenação anterior foi por crime de menor 

potencial ofensivo e à pena de multa. 

Ocorre que o artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige 

apenas que o réu seja primário. Não faz qualquer distinção entre 

reincidência específica ou genérica para afastar o benefício. Fala, tão-

somente, em primariedade, ou seja, aquele que não fora 

anteriormente condenado por crime. 

Nesse sentido: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (1) CONDENAÇÃO 
CONFIRMADA EM SEDE   DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.   IMPROPRIEDADE DA 
VIA ELEITA. (2) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.   FEITOS 
EM CURSO. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO MENCIONADO PELO 
JUÍZO DE   PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
AFERIÇÃO DO   CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSSIBILIDADE. 
(3) CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.   OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO 
EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. EFETIVA UTILIZAÇÃO NA   SENTENÇA 
PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA 
ATENUANTE QUE   SE FAZ IMPERATIVA. (4) COMPENSAÇÃO 
COM A REINCIDÊNCIA. (5) CAUSA   ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 
DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º   11.343/06. 
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE 
REINCIDENTE.   REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. 
CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURA   ÓBICE À CONCESSÃO DA 
BENESSE. (6) REGIME SEMIABERTO.   IMPOSSIBILIDADE. 
PACIENTE REINCIDENTE. (7) NÃO CONHECIMENTO.   
CONCESSÃO, DE OFÍCIO.   1. É imperiosa a necessidade de 
racionalização do emprego do habeas   corpus, em prestígio ao 
âmbito de cognição da garantia   constitucional, e, em louvor à 
lógica do sistema recursal. In casu,   foi impetrada 
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso   especial.   
2. É inviável divisar, de forma meridiana, a plausibilidade 
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jurídica   da alegação de utilização de feitos em curso para 
exasperar a   pena-base, diante da instrução deficiente do 
mandamus, no qual se   deixou de coligir o documento 
mencionado pelo Juízo de primeira   instância para justificar a 
majoração da pena na primeira fase da   dosimetria, o qual é 
imprescindível à aferição do alegado   constrangimento ilegal 
sofrido.   3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão 
espontânea,   prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda 
que, ocorrida na   fase extrajudicial, haja retratação em juízo, 
quando o juiz se vale   dela para formar seu convencimento.   4. 
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento   
do EREsp 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido 
de que a   agravante da reincidência e a atenuante da confissão 
espontânea -   que envolve a personalidade do agente - são 
igualmente   preponderantes, razão pela qual devem ser 
compensadas.   5. É inviável a aplicação da causa especial de 
diminuição de pena   prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 
11.343/06, tendo em vista que   o paciente não preenche os 
requisitos legais, porquanto é   reincidente. A reincidência, 
seja específica ou não - tendo em vista   que o legislador 
ordinário não fez distinção alguma nesse sentido,   sendo, por 
isso, irrelevante -, é circunstância que configura óbice   à 
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no 
§ 4º   do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que exige, como um dos 
requisitos   para a incidência do benefício da redução da pena 
de 1/6 (um sexto)   a 2/3 (dois terços), a primariedade.   6. 
Condenado o paciente à pena de 6 anos de reclusão, tratando-
se de   réu reincidente, não é possível fixar o regime inicial 
semiaberto,   nos temos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código 
Penal.   7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, a fim de   reduzir a pena imposta ao paciente nos autos 
da Ação Penal n.º   0041809.63.2013.8.26.0050 para 6 anos de 
reclusão e 600 dias-multa,   mantidos os demais termos da 
condenação (HC 301693/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgamento 04/12/2014, DJe 
17/12/2014). 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
REINCIDÊNCIA  GENÉRICA. CARACTERIZAÇÃO. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. No caso, o Paciente 
foi condenado como incurso no art. 33, caput,     da Lei n.º 
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11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses     de 
reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e 
oitenta e três) dias-multa, porque, no dia 17/11/2009, trazia 
consigo 67 (sessenta e sete) porções de "crack", pesando 
22,200g (vinte e dois gramas e duzentos miligramas). 2. O 
Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se acerca da     
situação jurídica do crime previsto no art. 16 da Lei n.º 
6.368/76,  em face do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, e rejeitou 
a tese de abolitio criminis ou de infração penal sui generis, para 
afirmar a natureza de crime da conduta do usuário de drogas, 
muito embora despenalizado (RE 430.105 QO/RJ, Rel. Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJe de 26/04/2007). Sendo assim, não 
há ilegalidade na sua utilização para aplicação da agravante 
genérica da reincidência. 3. São condições para que o 
condenado faça jus à causa de diminuição de pena prevista no 
§ 4.º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06: ser primário, ter bons 
antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou 
integrar organizações criminosas. Tais requisitos precisam ser 
preenchidos conjuntamente; à míngua de qualquer uma     
dessas condições - como no caso, em que o Paciente é 
reincidente -, não é legítimo reclamar a aplicação da 
minorante. 4. Ordem de habeas corpus denegada (HC 
232130/SP, Relator Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
Julgamento  02/04/2013,  DJe 09/04/2013) 

 

 5.1. DECISÃO PARADIGMA              

 No julgamento do AgRg no AREsp n. 489.100/PE, rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 24.04.2014, DJe 

05.05.2014, Sexta Turma, ora se oferta como paradigma (cópia 

anexa), o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 489.100 - PE (2014/0062876-5)      
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA      
AGRAVANTE : RICHARD ALBERTO ARANGO LOPEZ (PRESO)      
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO      
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL      
 

EMENTA 
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PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO     EM RECURSO 
ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP.     ALTERAÇÃO DA PENA BASE. REEXAME DE MATÉRIA     
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA     AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 
11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO     
RECORRIDO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM.     83/STJ. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 
INFORMAÇÕES DO PROCESSO QUE TRAMITOU NO EXTERIOR PARA COMPROVAR A     
REINCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO.      
1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e 
probatório a fim de fixar a adequada pena-base ao acusado, porquanto incabível o reexame de 
fatos e provas na instância especial. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.      
2. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, mostra-se 
impossível a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ao réu 
reincidente, pois a primariedade é um dos requisitos para a aplicação da referida benesse.      
3. "O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente 
no agravo em recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, 
portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a 
prévia irresignação no momento oportuno, bem como o efetivo exame da matéria".  (AgRg no 
AREsp 335.371/RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 10/02/2014)      
4. Agravo regimental a que se nega provimento.      
 
 
 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,     acordam os 
Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma,     por unanimidade, 
negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra.     Ministra Relatora. Os Srs. 
Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Marilza 
Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE) votaram     com a Sra. Ministra Relatora.      
Brasília, 24 de abril de 2014(Data do Julgamento)      
Ministra Maria Thereza de Assis Moura      
Relatora      

RELATÓRIO 
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):      
Trata-se de agravo regimental interposto por RICHARD ALBERTO  ARANGO LOPEZ, contra decisão 
monocrática, de minha lavra, que negou provimento ao agravo em recurso especial, nos 
seguintes termos:      
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO     ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. 
ALTERAÇÃO DA PENA     BASE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.     INVIABILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 33, § 4º, DA LEI     Nº 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
PENA. RÉU     REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE     ACORDO COM 
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM. 83/STJ. AGRAVO A     QUE SE NEGA PROVIMENTO. (fls. 455/460)      
Sustenta o agravante, às fls. 466/470, que não haveria falar em incidência     do óbice constante 
no enunciado 7 da Súmula deste STJ, na medida em que "não há     necessidade de revolvimento 
fático-probatório, já que a pretensão recursal limita o objeto     do recurso especial à análise 
jurídica dos fundamentos utilizados pela sentença e acórdão     ao fixar a pena-base".      
Por outro lado, quanto ao enunciado 83 da Súmula deste STJ, aplicado ao     pleito de concessão 
da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, alega que     "não há como aceitar a 
conclusão de que o agravante é reincidente, à míngua de     informações completas sobre o 
processo penal que tramitou alhures". Neste sentido,     assenta que "os documentos referidos 
foram interpretados de forma equivocada. Isto     porque, às fls. 67 dos autos e fl. 83, do S-STJ, é 
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facilmente constatado que a sentença     condenatória de dez anos refere-se a MORALEZ GOMES 
FRANCISCO JOSÉ     (expediente WP01-2005-005), enquanto que o procedimento listado 
referente ao agravante     RICHARD ALBERTO ARANGO LOPES refere: Provacion judicial 
Preventiva de     Liberdad (WP01 P-2005-002145). São processos distinto, inclusive, com 
numeração de     sentença totalmente diversas uma da outra".    
É o relatório 

VOTO 
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):      
A insurgência não merece prosperar.      
Com efeito, conforme se explicitou na decisão agravada, no que tange a     alegada violação do 
artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a pena base foi     majorada "mediante 
valoração negativa inidônea de apenas uma das circunstâncias     judiciais" (fl. 391), verifica-se 
que o agravante pretende, em verdade, rediscutir a     dosimetria da pena, o que demandaria, 
necessariamente, o reexame dos fatos e das provas     produzidas nos autos.      
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório 
a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a     aplicação da pena base. Nesse 
contexto, verifica-se não possuir esta senda eleita espaço     para a análise da matéria suscitada 
pelo recorrente, cuja missão pacificadora restara     exaurida pela instância ordinária.      
De fato, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de     origem, seria 
inevitável o revolvimento do arcabouço carreado aos autos, procedimento     sabidamente 
inviável na instância especial.      
Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta     Corte Superior, a 
qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais,     referida vedação 
encontra respaldo no enunciado nº 7 da súmula desta Corte, verbis: "A     pretensão de simples 
reexame de prova não enseja Recurso Especial".      
Confiram, nesse sentido, os precedentes da Corte:     
 "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO     ESPECIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO 
ATIVA. DOSIMETRIA.     PENA-BASE FIXADA EM 1/2 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRÊS     
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS. PRETENSÃO DE     REDUÇÃO. INVIABILIDADE. OPERAÇÃO 
QUE ADMITE CERTA     DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, DESDE QUE VINCULADA     AOS 
ELEMENTOS DOS AUTOS. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS     QUE DEMANDARIA INCURSÃO NO 
ASPECTO FÁTICOPROBATÓRIO     DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.     1. A fixação da pena-base - com 
base nas circunstâncias judiciais do art.     59 do Código Penal - não se dá por critério objetivo ou 
matemático, uma vez     que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que     
vinculada aos elementos concretos dos autos. Precedentes.     2. Hipótese em que o aumento da 
pena-base em 1/2 acima do mínimo     legal foi fundado em elementos concretos dos autos. 
Eventual discussão     acerca de tais elementos demandaria incursão no aspecto fático-probatório     
da causa, o que é inviável na via especial (Súmula 7/STJ).     3. Agravo regimental improvido".     
(AgRg no AREsp 104.057/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS     JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 
06/08/2013, DJe 21/08/2013).      
 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE     DROGAS. COCAÍNA. PLEITOS DE 
REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE     AUMENTO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, 
§     4º, DA LEI Nº 11.343/06. MEDIDAS QUE EXIGEM REEXAME DE     PROVAS. INCIDÊNCIA DO 
VERBETE SUMULAR 7/STJ.     VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NA     
FIXAÇÃO DA PENA E NA ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO.     POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO.     1. A simples pretensão de revisão da dosimetria da pena, com nova     valoração 
de circunstâncias judiciais esbarra no óbice do verbete sumular     7/STJ.     2. (...)     3. (...)     4. 
Agravo regimental a que se nega provimento".     (AgRg no REsp 1.350.634/SP, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO     BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013).      
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Outrossim, nos termos do assentado no decisum agravado, quanto a ofensa     ao artigo 33, § 4º, 
da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que preenche todos os     requisitos para a aplicação 
da causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo,     constata-se que o raciocínio 
jurídico adotado pela Corte de origem guarda fina sintonia     com a jurisprudência consolidada 
neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é     impossível a aplicação da referida 
minorante ao réu reincidente, pois a primariedade é um     dos requisitos para a aplicação da 
referida benesse.      
De fato, quanto ao tema, assim consignou a Corte a quo (fls. 370/371):      
"4. No caso em apreciação, resta demonstrado no processo que o     acusado é reincidente, fato 
que foi registrado na sentença (fls. 67/75), o que     impede a aplicação da causa de diminuição de 
pena em estudo. Então,     acertada a decisão a quo, que deixou de aplicar o benefício baseado 
neste     parágrafo, haja vista a condenação anterior do acusado, no ano de 2005,     também por 
tráfico de entorpecentes, no Juízo da Venezuela (fls. 67/75)".      
Desse modo, percebe-se que a linha de intelecção jurídica desenvolvida     pelo Tribunal a quo 
possui ressonância na jurisprudência deste Sodalício Superior.      
Nesse sentido, confiram:      
"(...)     TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO     PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 
DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA     APLICAÇÃO. AGENTE REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE     
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS.     COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.     
1. Constatando-se a ocorrência da reincidência, ausente ilegalidade na     não aplicação da causa 
especial de diminuição de pena prevista no § 4º do     art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não 
preenchimento de exigência     determinada nesta regra, qual seja, ser o agente primário.     (...)     
2. Habeas Corpus não conhecido".     (HC 283.870/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA,     Julgado em 25/02/2014, DJe 17/03/2014).      
 
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.     DESCABIMENTO. TRÁFICO DE 
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA     CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI     
11.343/2006 AO RÉU REINCIDENTE. DESNECESSIDADE DE     REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM 
TRÁFICO DE DROGAS.     INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL.     NÃO 
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS     CORPUS NÃO CONHECIDO.     - (...)     - A 
reincidência afasta a possibilidade de aplicação da causa de     diminuição de pena do § 4º do art. 
33 da Lei 11.343/2006, não se exigindo     que a reincidência seja específica em tráfico de drogas. 
Precedentes.     - (...)     Habeas corpus não conhecido".     (HC 244.611/SP, Ministra MARILZA 
MAYNARD     (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA,     Julgado em 
05/12/2013, DJe 16/12/2013).      
Aplicável, portanto, no que concerne à suposta ofensa ao artigo 33, § 4º, da     Lei nº 11.343/06, a 
orientação prevista no enunciado nº 83 deste Superior Tribunal, verbis: "não se conhece do 
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido 
da decisão recorrida". Importante, destacar que referida     orientação se aplica tanto no que 
concerne aos recursos interpostos com base na alínea "c"     quanto com base na alínea "a" do 
permissivo constitucional.      
Por fim, saliente-se que a tese jurídica de que não haveriam informações     completas sobre o 
processo que tramitou no exterior que possam comprovar a reincidência     do acusado, bem 
como que os documentos referidos pela sentença foram interpretados de     maneira equivocada, 
só foi aventada agora, por ocasião da interposição do agravo     regimental em face do decisum 
monocrático. Entretanto, constata-se que o recorrente     deveria ter arguido tal matéria em 
momento oportuno, por ocasião do aviamento do     recurso especial, e não tão somente agora, 
na órbita do agravo interno. Assim, constata-se     que cuida o tema de verdadeira inovação 
recursal, inadmissível em sede de agravo     regimental.      
De fato, "o intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental,     não trazidos 
inicialmente no agravo em recurso especial, se reveste de indevida inovação     recursal, não 
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sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem     pública, porquanto 
imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno, bem como     o efetivo exame da 
matéria". (AgRg no AREsp 335.371/RN, Rel. Min. MARCO     AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 
DJe 10/02/2014)      
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.      
É como voto.      

 

5.2. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente 

o paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e 

a hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão 

sobre o reconhecimento da reincidência e a aplicação da causa 

especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/06; porém, as soluções aplicadas apresentam-se opostas.  

 Segundo o teor do v. acórdão impugnado: 

"Na segunda fase, o d. Magistrado reconheceu a reincidência, exasperando a 
pena em 1/6 (um sexto). Entretanto, malgrado estar comprovada esta agravante pela certidão de 
fls. 08, entendo que, excepcionalmente, deve-se afastar os seus efeitos.  

É que a condenação que gera a recidiva do acusado é do delito previsto no 
art. 309, do Código de Trânsito, consistente em conduzir veículo automotor, sem habilitação, 
causando perigo. A pena aplicada foi unicamente a multa. Ora, considerando a ínfima lesividade 
desta conduta, não é possível que cause tamanha influência em outro delito.  

É manifestamente desproporcional que uma condenação pretérita por multa, 
de um crime de menor potencial ofensivo, tenha repercussões tão drásticas nesta dosimetria. Veja-
se, que por conta da recidiva por este delito, estará obstada a aplicação do redutor do tráfico, a 
substituição da pena e o único regime possível será o fechado. Por conta de uma mera multa 
anterior, por um crime que não causou qualquer impacto.  

Dessa forma, ante a manifesta desproporcionalidade, afasto os efeitos da 
reincidência e, considerando que inexiste prova de que o acusado se dedique a atividades 
criminosas ou integre organização criminosa, aplico o redutor do tráfico, pela metade, 
considerando a quantidade de droga apreendida.  

 

 Enquanto para o paradigma: 

"...quanto a ofensa ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o 

argumento de que preenche todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena 
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prevista no referido dispositivo, constata-se que o raciocínio jurídico adotado pela Corte de 
origem guarda fina sintonia com a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, 
no sentido de que é impossível a aplicação da referida minorante ao réu reincidente, pois a 
primariedade é um dos requisitos para a aplicação da referida benesse.      
De fato, quanto ao tema, assim consignou a Corte a quo (fls. 370/371):      
"4. No caso em apreciação, resta demonstrado no processo que o     acusado é reincidente, fato 
que foi registrado na sentença (fls. 67/75), o que     impede a aplicação da causa de diminuição de 
pena em estudo. Então,     acertada a decisão a quo, que deixou de aplicar o benefício baseado 
neste     parágrafo, haja vista a condenação anterior do acusado, no ano de 2005,     também por 
tráfico de entorpecentes, no Juízo da Venezuela (fls. 67/75)".      
Desse modo, percebe-se que a linha de intelecção jurídica desenvolvida     pelo Tribunal a quo 
possui ressonância na jurisprudência deste Sodalício Superior.      
Nesse sentido, confiram:      
"(...)     TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO     PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 
DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA     APLICAÇÃO. AGENTE REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE     
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS.     COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.     
1. Constatando-se a ocorrência da reincidência, ausente ilegalidade na     não aplicação da causa 
especial de diminuição de pena prevista no § 4º do     art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não 
preenchimento de exigência     determinada nesta regra, qual seja, ser o agente primário.     (...)     
2. Habeas Corpus não conhecido".     (HC 283.870/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA,     Julgado em 25/02/2014, DJe 17/03/2014).      
 
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.     DESCABIMENTO. TRÁFICO DE 
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA     CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI     
11.343/2006 AO RÉU REINCIDENTE. DESNECESSIDADE DE     REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM 
TRÁFICO DE DROGAS.     INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL.     NÃO 
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS     CORPUS NÃO CONHECIDO.     - (...)     - A 
reincidência afasta a possibilidade de aplicação da causa de     diminuição de pena do § 4º do art. 
33 da Lei 11.343/2006, não se exigindo     que a reincidência seja específica em tráfico de drogas. 
Precedentes.     - (...)     Habeas corpus não conhecido".     (HC 244.611/SP, Ministra MARILZA 
MAYNARD     (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA,     Julgado em 
05/12/2013, DJe 16/12/2013). 

     

 Em síntese, enquanto para o r. julgado recorrido:  

“malgrado estar comprovada esta agravante pela certidão de fls. 08, entendo 

que, excepcionalmente, deve-se afastar os seus efeitos. É que a condenação que 

gera a recidiva do acusado é do delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito, 

consistente em conduzir veículo automotor, sem habilitação, causando perigo. A 

pena aplicada foi unicamente a multa. Ora, considerando a ínfima lesividade 

desta conduta, não é possível que cause tamanha influência em outro delito (...) 

ante a manifesta desproporcionalidade, afasto os efeitos da reincidência e, 

considerando que inexiste prova de que o acusado se dedique a atividades 

criminosas ou integre organização criminosa, aplico o redutor do tráfico, pela 

metade, considerando a quantidade de droga apreendida" 
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Para a decisão paradigma: "quanto a ofensa ao artigo 33, 

§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que preenche todos os 

requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no referido 

dispositivo, constata-se que o raciocínio jurídico adotado pela Corte de origem 

guarda fina sintonia com a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que é impossível a aplicação da referida minorante ao réu 

reincidente, pois a primariedade é um dos requisitos para a aplicação da referida 

benesse. De fato, quanto ao tema, assim consignou a Corte a quo (fls. 370/371):      

"4. No caso em apreciação, resta demonstrado no processo que o acusado é 

reincidente, fato que foi registrado na sentença (fls. 67/75), o que     impede a 

aplicação da causa de diminuição de pena em estudo". 

  

 Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 

 Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

6. DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO RECORRIDA 

Ante o exposto, demonstrados fundamentadamente a 

negativa de vigência à lei federal e o dissídio jurisprudencial, aguarda 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO seja deferido o 

processamento do presente RECURSO ESPECIAL por essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para que seja cassada a decisão 

impugnada, restabelecendo-se a sentença de Primeiro Grau que 

reconheceu a reincidência, majorou a pena na segunda fase e deixou 

de aplicar a causa especial de redução da pena.  
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