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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Acompanham este Recurso Especial, cópias autenticadas dos acórdãos emanados do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, nos julgamentos do  RESP nº 328.404 - DF e do HC 13.905 - RJ, que servem de 

paradigma para a demonstração dos dissídios jurisprudenciais. 

 

Observação: Apelação Criminal nº 1.469.049-4, originária do Tribunal de Alçada Criminal, extinto por força 

da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004.  

 

 

 

 

 

           O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal nº 1.469.049-4, da Comarca de São 

Paulo, em que figura como apelante PAULO SÉRGIO DE SOUZA, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, e 

artigo 26 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1.990, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de fls. 164, nos 

seguintes termos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME 

 

  PAULO SÉRGIO DE SOUZA foi denunciado por infração ao 

artigo 12, “caput”, c.c. artigo 18, inciso IV (imediações de estabelecimento 

de ensino), da Lei 6368/76, porque ele, no dia 09 de agosto de 2002, por 

volta das 05h10min, na esquina formada pela confluência da Av. General 

Edgard Faco com a Rua Rio Verde, bairro Freguesia do Ó, Comarca de 
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São Paulo, guardava, para fins de tráfico, 1,9 g (um grama e nove 

decigramas) da substância entorpecente cocaína, acondicionada em 01 

(um) invólucro plástico, que chegou a vender a um policial que se fez 

passar por usuário, a qual determina dependência física e psíquica, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

  

  Pela r. sentença de fls. 100/110, o acusado foi 

condenado nos termos da acusação inicial, à pena de 03 (três) 

anos de reclusão, em regime integral fechado, e ao pagamento 

de 50 (cinqüenta) dias-multa, no valor mínimo unitário. 

 

  Inconformado, o representante do Ministério Público e o 

acusado apelaram da r. decisão: o primeiro buscando o reconhecimento 

da reincidência, conforme anotação de condenação criminal em Folha de 

Antecedentes, juntando, para tanto, a respectiva certidão criminal (fls. 

117/119); o segundo  pugnando pelo reconhecimento do flagrante 

preparado e, alternativamente, pela desclassificação para o crime de porte 

de entorpecente para uso próprio (fls.133/136). 

 

  Contra-arrazoados os recursos (fls. 130/131 e 138/142), o 

parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pelo improvimento do 

recurso da Defesa e pelo provimento do apelo ministerial (fls. 148/153). 

  

  A Colenda Décima Terceira Câmara Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negou 

provimento a ambos os apelos (fls. 164) 

 

  Transcreve-se o Voto do Relator (fls. 132): 
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“VOTO Nº 10.824 

 

  Paulo Sérgio de Souza, qualificado nos autos, foi 

condenado à pena de três anos de reclusão, em regime 

integralmente fechado e ao pagamento de cinqüenta dias-

multa, de piso mínimo, como incurso no artigo 12, “caput”, da 

Lei 6.368/76 

  Inconformadas, apelaram as partes. 

  O Dr. Promotor de Justiça postula o aumento da pena 

imposta, em razão da reincidência do sentenciado (fls. 117 a 

119). 

  O réu, por seu turno, pretende a absolvição, alegando 

que praticou a conduta, provocado pelo policial, ocorrendo o 

chamado crime impossível em razão do flagrante preparado 

(fls. 133 a 136).  

  Os recursos foram regularmente processados, tendo a 

douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo 

desprovimento do apelo da defesa e pelo provimento do 

recurso ministerial (fls. 148 a 153). 

  É o relatório. 

  A materialidade do delito está comprovada pelo auto de 

exibição e apreensão de fls. 22, laudo de constatação de fls. 28 

e laudo de exame de químico toxicológico de fls. 69 a 71. 

  A autoria é igualmente certa, em que pese a negativa 

judicial do apelante, cuja conduta se amolda à figura do artigo 

12, “caput”, da Lei nº 6.368/76, uma vez que guardava a droga 

em uma folhagem, para destiná-la ao comércio. 
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  Tanto é verdade que quando procurado pelo 

investigador Alderino Loiola de Souza, disfarçado de 

consumidor, vendeu-lhe um papelote de cocaína, que foi buscar 

em uma folhagem alguns metros adiante. 

  Assim, dúvida não há de que o acusado comercializava 

a droga, mantendo-a fora de seu corpo, no interior de uma 

folhagem, para subtrair-se à eventual ação policial. 

  A propósito, não há razão para desmerecer os 

depoimentos dos investigadores, pois, como agentes estatais, 

gozam da presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova 

cabal em contrário, no caso, não produzida, deve-se ter por 

certo que falaram a verdade, quando ouvidos em Juízo. Nesse 

sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF – RTJ 

68/64, etc). 

  E não há que se falar, na hipótese, em “flagrante 

preparado”, uma vez que o delito de tráfico é permanente e 

fluía ao tempo em que o réu foi colhido em ilicitude, mediante 

ardil policial. 

  No que se refere ao recurso ministerial, tem-se que 

igualmente desmerece acolhida.  

  É que não autoriza o reconhecimento da reincidência 

anotação constante de Folha de Antecedentes, salvo se 

acompanha da respectiva certidão cartorária. 

  No caso, não cuidou o Ministério Público de juntar aos 

autos, antes da sentença, a certidão de fls. 120, cuja peça 

subtraída da apreciação do digno Juízo “a quo”, não pode ser 

levada em consideração por este E. Tribunal, para efeito de 

reconhecimento da reincidência. 
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  E como as reprimendas foram fixadas nos patamares 

mínimos, decorrendo o regime integral fechado de expressa 

disposição legal (art. 2º e § 1º, da Lei nº 8.072/90), nada há a 

modificar na r. sentença apelada, que bem decidiu a lide. 

  Isto posto, nega-se provimentos aos recursos” (fls. 

165/166). 

 

  Com a devida vênia, a Douta Turma Julgadora divergiu da 

orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça em dois aspectos: 

 

A) ADMITE-SE A COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA POR 

INTERMÉDIO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EXPEDIDA 

POR INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

PENAL. REINCIDÊNCIA. 

- Folha de antecedentes criminais oriunda do Instituto Nacional de 

Identificação. Reincidência comprovada. 

- Recurso especial que recebeu provimento. 

 (RESP 328404 / DF, Ministro FONTES DE ALENCAR, SEXTA 
TURMA, 02/12/2003, DJ 02.02.2004 p. 372) 

 

 

B) NÃO HÁ IRREGULARIDADE ALGUMA NA JUNTADA DE 

INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO 

ACUSADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA 

 

 

PROCESSO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA - FOLHA 

DE ANTECEDENTES JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA 
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SENTENÇA CONDENATÓRIA - POSSIBILIDADE DO ART. 

231, DO CPP. 

- Não há irregularidade alguma na juntada de folha de 

antecedentes criminais do acusado após a sentença condenatória, 

ex vi do art. 231, do CPP. 

- Ordem denegada. 

(HC 13905 / RJ, Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA 

TURMA, 13/04/2004, DJ 14.06.2004 p. 239) 

 

 

2 - ADMITE-SE A COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA POR 

INTERMÉDIO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EXPEDIDA 

POR INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO-DISSENSO JURISPRUDENCIAL 

 

 

  Ao decidir pela inadmissibilidade da Folha de Antecedentes 

como meio idôneo para a demonstração da reincidência, a Douta Turma 

Julgadora divergiu do que reiteradamente vem decidindo o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça:  

  

RECURSO ESPECIAL. PENAL. REINCIDÊNCIA. 

COMPROVAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 

EXPEDIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE 

IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 

DISSÍDIO. CARACTERIZAÇÃO. 

1. A folha de antecedentes criminais expedida pelo INI contém a 

identificação do Recorrido, o crime que o condenou e a data do 

trânsito em julgado da condenação. Informações essas bastantes e 

suficientes para o reconhecimento da agravante da reincidência, 

prevista nos arts. 61, I, e 63 do CP. 

2. Prejudicada a alegada ofensa ao art. 616 do CPP. 

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, provido. 
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(RESP nº  285750 / DF, Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, 07/10/2003,  DJ 08/03/2004 p. 309). 

 

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO 

E CORRUPÇÃO DE MENORES. REINCIDÊNCIA 

COMPROVADA POR FOLHA DE ANTECEDENTES 

CRIMINAIS EXPEDIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE 

IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. VALIDADE. 

PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A certidão expedida pelo Instituto Nacional de Identificação é 

instrumento hábil para a comprovação da reincidência, por conter 

todas as informações necessárias à este fim. Precedentes da 

Turma. 

Merece ser provido o recurso, para cassar o acórdão e determinar 

que outra decisão seja proferida, somente em relação à 

caracterização da reincidência, ante à validade da certidão do INI 

para sua comprovação. 

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do 

relator. 

(RESP 373641 / DF, Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

11/03/2003, DJ 28.04.2003 p. 235, RSTJ vol. 174 p. 525) 

 

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO 

E CORRUPÇÃO DE MENORES. REINCIDÊNCIA 

COMPROVADA POR FOLHA DE ANTECEDENTES 

CRIMINAIS EXPEDIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE 

IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. VALIDADE. 

PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A certidão expedida pelo Instituto Nacional de Identificação é 

instrumento hábil para a comprovação da reincidência, por conter 

todas as informações necessárias à este fim. Precedentes da 

Turma. 

Merece ser provido o recurso, para cassar o acórdão e determinar 

que outra decisão seja proferida, somente em relação à 

caracterização da reincidência, ante à validade da certidão do INI 

para sua comprovação. 

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do 

relator. 
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(RESP 373641 / DF, Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

11/03/2003, DJ 28.04.2003 p. 235, RSTJ vol. 174 p. 525) 

 

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E 

PORTE ILEGAL DE ARMA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA 

POR FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EXPEDIDA 

PELO INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DA 

POLÍCIA FEDERAL. VALIDADE. PRECEDENTES. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A certidão expedida pelo Instituto Nacional de Identificação é 

instrumento hábil para a comprovação da reincidência, por conter 

todas as informações necessárias à este fim. Precedentes da 

Turma. 

Recurso conhecido e provido, para cassar o acórdão e determinar 

que outra decisão seja proferida, considerando-se a reincidência. 

(RESP 275971 / DF, Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, 24/09/2002, DJ 11.11.2002 p. 243) 
 

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO 

PRIVILEGIADO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSTITUTO 

NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA 

REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA FIGURA DO 

PRIVILÉGIO. RECURSO PROVIDO. 

I –A certidão expedida pelo Instituto Nacional de Identificação é 

instrumento hábil para a caracterização da reincidência, por 

conter todas as informações necessárias à este fim. 

II - Por expressa disposição do § 1.º do art. 171 do Código Penal, a 

figura do privilégio não pode ser aplicada aos réus reincidentes. 

III  -   Recurso provido, restabelecendo-se a sentença 

monocrática 

(RESP 232368 / DF, Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, 19/02/2002, DJ 25.03.2002 p. 302, LEXSTJ 
vol. 153 p. 336). 
 

 

  Também dissentiu do entendimento consagrado pelo 

Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal:  
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PENAL. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA. 

COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS. 

MENORIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO.  

A folha de antecedentes criminais expedida pela Polícia 

Civil é idônea a comprovar reincidência, até prova em 

contrário, quando dela constem as informações 

necessárias a identificação da condenação anterior e de 

seu trânsito em julgado. A sentença que não examina a 

repercussão da menoridade do acusado, mas considera, 

para efeito de agravamento da pena-base, a reincidência, 

não pode subsistir por causar prejuízo manifesto ao 

paciente, especialmente se considerado que aquela 

atenuante prevalece sobre as circunstâncias objetivas 

contrárias, inclusive a própria reincidência. Precedente 

(HC n. 66.605). Pedido indeferido, concedendo-se, no 

entanto, habeas corpus de oficio para, sem prejuízo da 

condenação, anular a sentença na parte em que fixada a 

pena, determinando-se ao juízo competente que outra seja 

prolatada, considerando-se a menoridade.  

(HC 70.873 / RJ, Ministro Ilmar Galvão, TRIBUNAL PLENO, 

30/06/1994, DJ 29.09.94 p. 25314). 

 

  No  julgamento do Recurso Especial nº 328404 / DF, SEXTA 

TURMA, ocorrido em 02/12/2003, do qual foi Relator o Ministro FONTES 

DE ALENCAR, publicado no D.J.U. de 2.02.2004, p. 372, e na Revista 

Eletrônica de Jurisprudência (que ora se oferta como paradigma), o 

Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, assim decidiu: 
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PENAL. REINCIDÊNCIA. 

- Folha de antecedentes criminais oriunda do Instituto Nacional de 

Identificação. Reincidência comprovada. 

- Recurso especial que recebeu provimento. 

 

 

  Eis a íntegra do Relatório e do Voto do Culto Ministro 

Relator: 

 

“RECURSO ESPECIAL Nº 328.404 - DF (2001/0065733-6) 

EXPOSIÇÃO 

  

O EXMO. SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR(Relator):  

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios, com fundamento no art. 105, 

III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, que, por maioria de votos, deu parcial provimento 

ao apelo dos recorridos. 

Eis a ementa do acórdão: 

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONCURSO MATERIAL. 

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NEGATIVA DE 

AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA 

DE ROUBO. PENA PECUNIÁRIA. REVISÃO. ERROR IN 

JUDICANDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 

DECISÃO POR MAIORIA. 
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- Estabelecido o vínculo subjetivo e a unidade de desígnios dos 

comparsas, impossível prosperar a tese de participação de 

menor importância. 

- Impossível acolher a argüição de negativa de autoria quando 

provado que alguns dos agentes ficaram aguardando no lado 

externo do cômodo onde a vítima estava sendo molestada 

sexualmente. 

- O erro material do julgador, que em nada modifica o teor e a 

certeza da decisão, não se confunde com error in judicando, 

tornando-se incabível a preliminar de nulidade suscitada. 

- A ausência de certidão cartorária que comprove a 

reincidência do réu afasta a possibilidade de majorar pena. 

- Deve ser reduzida a pena pecuniária fixada de forma 

exacerbada. 

- Recurso provido parcialmente. 

- Decisão unânime" (fls. 555/556). 

Sustenta o recorrente negativa de vigência dos artigos 61, I e 

63, do Código Penal, bem como dissídio jurisprudencial com 

julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 

Recurso admitido por decisão de fls. 588/590. 

O Ministério Público Federal opina pelo conhecimento e 

provimento do recurso. 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 328.404 - DF (2001/0065733-6) 

VOTO 

  

O EXMO. SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR(Relator):  
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Consta do voto norteador do acórdão recorrido: 

"Não há, em todo o feito, certidões expedidas pelos cartórios 

das respectivas varas de onde originaram-se os processos, 

referidos na folha de antecedentes do INI. E atentando-se, 

portanto, ao que vem sendo decidido por esta e. Turma, deixo 

de considerar o aumento previsto pela reincidência" (fl. 565). 

Entretanto, esta Corte tem admitido a comprovação da 

reincidência por intermédio da folha de antecedentes criminais 

expedida pelo Instituto Nacional de Identificação da Policia 

Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 

"CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO E 

CORRUPÇÃO DE MENORES. REINCIDÊNCIA 

COMPROVADA POR FOLHA DE ANTECEDENTES 

CRIMINAIS EXPEDIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE 

IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. VALIDADE. 

PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

I. A certidão expedida pelo Instituto Nacional de Identificação é 

instrumento hábil para a comprovação da reincidência, por 

conter todas as informações necessárias à este fim.  

II. Precedentes da Turma.  

III. Merece ser provido o recurso, para cassar o acórdão e 

determinar que outra decisão seja proferida, somente em 

relação à caracterização da reincidência, ante à validade da 

certidão do INI para sua comprovação.  

IV. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do relator" 

(REsp 373641, Rel. Min. Gilson Dipp, in DJ 28.4.2003).  
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"RECURSO ESPECIAL. PENAL. REINCIDÊNCIA. FOLHA DE 

ANTECEDENTES CRIMINAIS EXPEDIDA PELO INSTITUTO 

NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. 

IDONEIDADE DOCUMENTAL. FIXAÇÃO DE REGIME 

PRISIONAL. 

A folha de antecedentes criminais expedida pelo Instituto 

Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal é meio idôneo 

para a comprovação de reincidência, quando explicitada a data 

do trânsito em julgado da condenação. 

Recurso parcialmente provido" (REsp 254005, Rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, in DJ 6.5.2002).  

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou provimento.” 

 

 

2.a – COMPARAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 

 

  Extremamente nítido o paralelismo entre a situação enfocada 

nos autos e a hipótese versada no aresto-paradigma: em ambas se cuida 

da consideração das anotações criminais em Folha de Antecedentes, para 

fins de reincidência; todavia, as soluções apresentam-se distintas. 

 

  Segundo o v. acórdão impugnado: 

 

  “No que se refere ao recurso ministerial, tem-se que 

igualmente desmerece acolhida.  
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  É que não autoriza o reconhecimento da reincidência 

anotação constante de Folha de Antecedentes, salvo se 

acompanha da respectiva certidão cartorária” (fls. 166). 

   

  Enquanto para o v. acórdão paradigma: 

 

  “Entretanto, esta Corte tem admitido a comprovação da 

reincidência por intermédio da folha de antecedentes criminais 

expedida pelo Instituto Nacional de Identificação da Policia 

Federal..."  

 

  Em síntese, enquanto para o v. acórdão recorrido “...não 

autoriza o reconhecimento da reincidência anotação constante de 

Folha de Antecedentes...”, para a r. decisão paradigma, contrariamente, 

admite-se “...a comprovação da reincidência por intermédio da folha 

de antecedentes criminais...”, desde que dela constem informações 

suficientes para tanto. 

 

  Assim sendo, melhor a nosso ver, a solução encontrada pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

3. NÃO HÁ IRREGULARIDADE ALGUMA NA JUNTADA DE 

INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES DO ACUSADO APÓS A 

SENTENÇA CONDENATÓRIA - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

  Ao reconhecer que as informações sobre os antecedentes 

do acusado somente podem ser juntadas aos autos antes da sentença, a 
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Douta Turma Julgadora, mais uma vez, divergiu o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo. 

 

  No  julgamento do “Habeas Corpus” 13905 / RJ, QUINTA 

TURMA, ocorrido em 13/04/2004, do qual foi Relator o Ministro JORGE 

SCARTEZZINI, publicado no D.J.U. de 14/04/2004, p. 239, e na Revista 

Eletrônica de Jurisprudência (que ora se oferta como paradigma), o 

Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, assim decidiu: 

 

PROCESSO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA - FOLHA 

DE ANTECEDENTES JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA - POSSIBILIDADE DO ART. 

231, DO CPP. 

- Não há irregularidade alguma na juntada de folha de 

antecedentes criminais do acusado após a sentença condenatória, 

ex vi do art. 231, do CPP. 

- Ordem denegada. 

 

 

  Eis a íntegra do Relatório e do Voto do Culto Ministro 

Relator: 

 

“HABEAS CORPUS Nº 13.905 - RJ (2000/0073078-5) 

RELATÓRIO 

  

O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Trata-se 

de habeas corpus impetrado por NADIR COSTA, defensor 

público, em favor de ALBERTO FARIAS DE OLIVEIRA, 

apontando como autoridade coatora a colenda Segunda 

Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. 
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Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso 

nas sanções do art. 10, § 3º, inciso IV, da Lei 9.437/97. Ao final 

da instrução criminal, o paciente restou condenado pela prática 

do delito previsto no art. 10, caput, da Lei 9.437/97, à pena de 

01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime semi-

aberto, além de 18 (dezoito) dias-multa. 

As partes apelaram. O recurso da defesa não foi conhecido, 

tendo em vista a sua intempestividade, e o apelo ministerial foi 

provido para reconhecer a qualificadora do inciso IV, do § 

3º, do art. 10, da Lei 9.437/97 e condenar o paciente à pena de 

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 20 

(vinte) dias-multa, mantendo o regime prisional. 

No presente writ, o impetrante sustenta que a folha de 

antecedentes criminais do paciente – revelando condenação 

anterior por crime de tráfico ilícito de entorpecentes – não  

poderia servir de fundamentação para o agravamento da pena, 

nos termos do § 3º, IV, do art. 10, da Lei 9.437⁄97, em grau de 

recurso, uma vez que só foi juntada aos autos do processo-

crime em questão após a prolação da sentença.  

Não houve pedido de liminar. 

Informações dispensadas. 

A douta Subprocuradoria-Geral da República, às fls. 128/132, 

opina pela denegação da ordem. 

Após, vieram-me conclusos os autos em redistribuição. 

É o relatório. 

 

HABEAS CORPUS Nº 13.905 - RJ (2000⁄0073078-5) 

VOTO 

  



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese Excepcional nº 038 

Compilação: Perseu Gentil Negrão 

 

18 

 

O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Senhor 

Presidente, considero irretocáveis os argumentos expendidos 

pela douta Subprocuradoria-Geral da República, em seu 

parecer, motivo pelo qual adoto como razões de decidir, verbis: 

  

"O parecer é pela denegação da ordem. 

Alberto Farias de Oliveira foi denunciado por porte ilegal de 

arma de fogo, com pedido de aumento de pena pelo fato de 

possuir condenação anterior (art. 10, § 3º, IV, da Lei 9.437/97), 

tal qual se observa do documento de fls. 09. 

Por várias vezes o Ministério Público solicitou a juntada aos 

autos de folha de antecedentes criminais (FAC) do então réu a 

fim de comprovar a existência de condenação anterior, o que, 

de acordo com § 3º, IV, do art. 10, da Lei 9.437/97, é causa de 

fixação da pena entre dois e quatro anos, maior, portanto, que 

aquela prevista no caput do mesmo dispositivo, entre um e dois 

anos.  

Contudo, a folha de antecedentes criminais do Paciente não foi 

juntada aos autos e, por esse motivo, o Ministério Público 

Federal requereu, em alegações finais, a condenação pelo 

caput do art. 10, da Lei 9.437/97, o que foi deferido. 

Ressalta-se que o fato típico previsto no art. 10, caput, é o 

mesmo daquele previsto no art. 10, § 3º, da Lei 9.437/97. A 

diferença entre um e outro dispositivo diz respeito aos 

parâmetros de aplicação da pena e não à conduta delituosa em 

si. 

O indivíduo que responde por porte ilegal de arma, segundo o 

caput, tem a pena prevista entre 1 e 2 anos. Por outro lado, 

uma pessoa que cometer o mesmo fato, com a diferença única 
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de ter sido anteriormente condenada por crime contra a 

pessoa, contra o patrimônio ou por tráfico ilícito, terá a pena 

fixada entre 2 e 4 anos, subsumindo-se esta última previsão no 

inciso IV, § 3º, do art. 10, da Lei 9.437/97. 

Como a folha de antecedentes criminais do ora Paciente não 

foi juntada aos autos até a prolação da sentença, não havia 

meios de o juízo fixar pena maior, como previsto no 

mencionado inciso IV, do § 3º, do art. 10. 

Contudo, após a publicação da sentença condenatória, juntou-

se folha de antecedentes e, verificando-se a existência de 

condenação por tráfico ilícito, o Parquet apelou da r. sentença 

e o Tribunal proveu o recurso, aumentando a pena. 

Assim, não é correta a alegação de que não houve 

sucumbência e, por isso, o Ministério Público não poderia 

apelar. 

A denúncia narrou que o Paciente portava ilegalmente arma de 

fogo e, por ter sido anteriormente condenado, pediu a 

aplicação do disposto no art. 10, § 3º, IV, da Lei 9.437/97. 

A sentença destoou da denúncia, condenando o Paciente pelo 

caput, do art. 10, apenas, cuja pena varia entre 1 e 2 anos, 

situação caracterizadora da sucumbência e que autorizou o 

Ministério Público a recorrer. 

Nesse sentido é a lição de Júlio Mirabete, in verbis: 

  

'Quanto ao Ministério Público, sendo patente a 

desconformidade entre o que foi pedido na denúncia e o que 

ficou decidido na sentença, tem ele legítimo interesse em 

recorrer, embora seja ela condenatória.' (Processo Penal, 

Editora Atlas, 9ª edição, p. 611). 
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Não se concorda, também, com o outro argumento da defesa, 

segundo o qual houve supressão de instância pelo fato de o 

juízo monocrático não ter tido acesso a folha de antecedentes 

penais do Paciente. 

O Juiz decidiu a causa no estado em que se encontrava, 

condenando o Paciente por porte ilegal de arma, sem o 

aumento da pena previsto no § 3º, porquanto não havia nos 

autos elemento algum para tal. 

O Ministério Público não conseguiu provar, em primeira 

instância, a anterior condenação do Paciente, tendo o próprio 

juízo singular requerido a folha de antecedentes criminais 

ressaltando-a 'imprescindível' para a dosimetria da pena, 'tão-

somente'. 

Desta forma, conclui-se que, em primeira instância, analisou-se 

todo o pedido e condenou-se de acordo com os elementos 

existentes nos autos. O que fez a segunda instância foi 

reformar a condenação, tendo em vista o aparecimento de 

documento capaz de fundamentar o aumento da pena do 

Paciente. 

O juízo singular não deixou de apreciar questão alguma a ele 

posta no processo, ressaltando-se que o tema referente ao 

aumento de pena foi tratado em primeiro e segundo graus. A 

diferença é que, somente após a sentença, comprovou-se a 

existência de condenação anterior. 

Não houve por parte do Tribunal interpretação diversa em 

relação à conduta do Paciente, mas apenas em relação à 

quantidade da pena aplicada, o que lhe permitiu a reforma da 

sentença em relação à quantidade da pena, ressaltando-se, 
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mais uma vez, que o juízo singular também analisou e decidiu 

sobre a quantificação da pena, não se podendo falar, por isso, 

em supressão de instância." (fls. 129/132) 

  

Diante disso, denego a ordem. 

É como voto.” 

 

 

3.a – DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

 

  É evidente o paralelismo entre o caso trazido à colação e a 

hipótese decidida pelo v. acórdão recorrido, pois em ambos houve decisão 

sobre a juntada de informações sobre os antecedentes do acusado após a 

prolação da sentença condenatória; no entanto, as soluções encontradas 

foram diversas. 

 

  Segundo o v. acórdão impugnado: 

 

  “No caso, não cuidou o Ministério Público de juntar aos 

autos, antes da sentença, a certidão de fls. 120, cuja peça 

subtraída da apreciação do digno Juízo “a quo”, não pode ser 

levada em consideração por este E. Tribunal, para efeito de 

reconhecimento da reincidência” (fls. 166). 

 

  Enquanto para o v. acórdão paradigma:  

 

  “Não se concorda, também, com o outro argumento da 

defesa, segundo o qual houve supressão de instância pelo fato 
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de o juízo monocrático não ter tido acesso a folha de 

antecedentes penais do Paciente.” 

  (...) 

  “O Ministério Público não conseguiu provar, em 

primeira instância, a anterior condenação do Paciente, tendo o 

próprio juízo singular requerido a folha de antecedentes 

criminais ressaltando-a 'imprescindível' para a dosimetria da 

pena, 'tão-somente'. 

  Desta forma, conclui-se que, em primeira instância, 

analisou-se todo o pedido e condenou-se de acordo com os 

elementos existentes nos autos. O que fez a segunda instância 

foi reformar a condenação, tendo em vista o aparecimento de 

documento capaz de fundamentar o aumento da pena do 

Paciente. 

  O juízo singular não deixou de apreciar questão 

alguma a ele posta no processo, ressaltando-se que o tema 

referente ao aumento de pena foi tratado em primeiro e 

segundo graus. A diferença é que, somente após a sentença, 

comprovou-se a existência de condenação anterior.” 

 

  

  Em suma, enquanto para o v. acórdão recorrido, para fins de 

reincidência, a informação criminal deve ser  juntada aos autos “antes da 

sentença”, sob pena de a matéria ser “subtraída da apreciação do 

digno Juízo “a quo”, para o v. acórdão paradigma, neste caso, o juízo “a 

quo” não deixa “...de apreciar questão alguma a ele posta no 

processo, ressaltando-se que o tema referente ao aumento de pena 

foi tratado em primeiro e segundo graus. A diferença é que, somente 
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após a sentença, comprovou-se a existência de condenação 

anterior.” 

   

  Assim, melhor a nosso ver, a solução encontra pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer. 

  

 

4 – DO PEDIDO 

 

 

  Diante de todo o exposto, demonstrados 

fundamentadamente os dissensos pretorianos, aguarda o 

Ministério Público do Estado de São Paulo, seja deferido o 

processamento do presente recurso especial por essa E. 

Presidência para que, posteriormente, seja ele conhecido e 

provido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de 

que seja retificada a pena imposta ao condenado, em razão de 

sua reincidência, comprovada pela anotação de processo de 

execução na  Folha de Antecedentes juntada as fls. 63/64 e, 

posteriormente, pela certidão criminal de fls. 120. 

 

São Paulo, aos 11 de maio de 2005. 

 

 

PERSEU GENTIL NEGRÃO 

Procurador de Justiça 
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EDUARDO ARAUJO DA SILVA 

Promotor de Justiça Designado 
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