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“Não há guarda-chuva

Contra o poema

Subindo de regiões onde tudo é surpresa

Como uma flor mesmo num canteiro.

Não há guarda-chuva

Contra o amor

Que mastiga e cospe como qualquer boca,

Que tritura como um desastre.

Não há guarda-chuva

Contra o tédio:

O tédio das quatro paredes, das quatro estações, dos quatro pontos cardeais.

Não há guarda-chuva

Contra o mundo

Cada dia devorado nos jornais

Sob as espécies de papel e tinta.

Não há guarda-chuva

Contra o tempo,

Rio fluindo sob a casa, correnteza carregando os dias, os cabelos.”

                                                               (“Não há guarda-chuva”, João Cabral de Melo 

Neto)
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o instituto da reincidência penal e sua

aplicabilidade em relação aos princípios constitucionais, principalmente o do non bis in idem.

A abordagem  de  tal  agravante  no  Projeto  de  Novo  Código  Penal  também  é  objeto  de

discussão, assim como a ressocialização. A reincidência é a mais gravosa das agravantes, uma

vez que produz maior número de consequências desfavoráveis ao réu, sendo pinçada, dentro

deste  tema,  discussão  quanto  à  sua  constitucionalidade  dentro  do Estado Democrático  de

Direito. Almejando melhor elucidação sobre o assunto, foi abordado o surgimento da função

punitiva  do  Estado  e  sua  importância  no  que  diz  respeito  à  garantia  da  sociedade e  dos

indivíduos.  É sabido que o Direito  Penal  visa  a  proteger  os  valores  fundamentais  para  a

subsistência social,  a saber, os bens jurídicos. Todavia,  faz-se necessária a observância de

princípios norteadores, a fim de que tal intervenção estatal não ultrapasse a esfera de proteção

do  Direito.  É  no  momento  de  aplicação  da  pena  que  surge  a  discussão  acerca  da

constitucionalidade da reincidência, já que parte da doutrina entende perfeitamente cabível e

ajustada  ao  sistema  pátrio,  enquanto  outros  entendem  que  tal  instituto  não  deveria  ser

considerado, por afrontar os princípios constitucionais e os preceitos garantidores dos direitos

humanos.

PALAVRAS-CHAVE: Reincidência; Circunstâncias agravantes; Efeitos; 

Inconstitucionalidade; Ressocialização.
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ABSTRACT

The present paper aims to analyze the institution of criminal recidivism and its

applicability in relation to the constitutional principles of non bis in idem. The approach

of such aggravating in the Project New Criminal Code is  also discussed, as well  the

resocialization. Recidivism is the most onerous of aggravating, since it produces higher

number of  adverse  consequences  to  the  defendant,  being  clamped  within  this  topic

discussion as to its constitutionality within the democratic state. Craving elucidation on

the matter was dealt the emergence of punitive function of the state and its importance

as regards the safeguarding of society and individuals. It is known that the criminal law

is to protect the core values for social subsistence, namely the legal interests. However, it

is necessary to observe guiding principles in order that such state intervention does not

exceed the sphere of protection of the law. It's the time of application of the penalty that

cames the discussion about the constitutionality of recidivism, since part of the doctrine

understands perfectly appropriate  and adjusted to the paternal  system, while  others

believe  that  this  institute  should  not  be  covered  as  it  should  defy  the  constitutional

principles and precepts guarantors of human rights.

KEYWORDS:  Recidivism; Aggravating circumstances; Effects; Unconstitutionality; 

Resocialization.
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INTRODUÇÃO 

O  objetivo  desta  monografia  foi  avaliar  o  instituto  da  reincidência,  agravante

abarcada no Código Penal em vigor e sua constitucionalidade, ressaltando que tal discussão já

foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A abordagem dada pelo Projeto de

Novo Código Penal também foi estudada neste trabalho. A reincidência deveria permanecer

no Código Penal em vigor? Deveria ser abrangida no Projeto de Novo Código Penal? Seria

ela constitucional frente aos princípios e preceitos garantidores dos direitos humanos?

Fez-se necessária a realização de um estudo sobre os antecedentes, uma vez que a

reincidência  é  encarada  como  um gênero  desses  (antecedentes)  por  observar  e  levar  em

consideração a vida pretérita do indivíduo em julgamento. 

Os  aspectos  constitucionais  e  também  infraconstitucionais  foram  abordados,  de

maneira a serem pinçadas as controvérsias acerca do instituto abrangido no sistema penal, e

quais os seus efeitos. 

O método utilizado foi,  fundamentalmente,  o  crítico,  de  maneira  a  ser  realizada a

avaliação da categoria da reincidência à luz dos princípios constitucionais. 

Os objetivos do trabalho foram a produção de uma reflexão acerca do instituto da

reincidência penal, o questionamento do seu papel e adequação ao sistema penal brasileiro,

bem como a busca por soluções que possibilitem a observância dos preceitos constitucionais. 

 Explicado o tema e delimitado o objeto da monografia, é possível traçar seu plano de

trabalho, ou seja, seu desenvolvimento em seis capítulos e conclusão. Vejamos.

No primeiro capítulo,  tem-se a introdução, com o objetivo do trabalho e o método.

Deu-se ênfase ao contexto histórico, onde foi ressaltada a origem da reincidência, e como se

verificou sua inserção no sistema pátrio. Foi uma abordagem fundamentalmente teórica, de

vital importância para a compreensão do instituto e do papel que objetiva preencher.
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No segundo capítulo, há a conceituação do tema em questão, bem como a análise dos

pressupostos,  natureza  jurídica,  fundamentos  e  espécies  de  reincidência,  além  de

considerações acerca de sua efetivação. 

O  terceiro capítulo versou sobre os efeitos da reincidência penal na aplicação da

pena, na fixação do regime prisional, na conversão da pena, na execução da pena, na extinção

da  punibilidade  e  na  extinção  da  pena,  na  reabilitação  e  também  outros  efeitos,  sendo

proferida conclusão parcial após a análise de tais efeitos.

 O  quarto capítulo tem como foco a discussão acerca da constitucionalidade da

agravante de reincidência, sendo trazida à baila a posição jurisprudencial e as divergências

doutrinárias.  Tal  discussão  tem  como  pano  de  fundo  os  princípios  constitucionais  e  os

preceitos fundamentais, bem como a avaliação da adequação de tal instituto junto a estes, ou

sua possível afronta. 

No quinto capítulo, abordou-se a problemática da reincidência penal, tendo em vista

a  função  a  que  se  propõe.  O  estudo  ocorreu  em torno  da  função  de  reintegração  social

(ressocialização)  e  sua  eficácia,  assim  como  a  abordagem  sobre  as  penas  restritivas  de

liberdade e penas restritivas de direito e sua relação com a reincidência.  

No  sexto capítulo,  foi analisado o Projeto de Novo Código Penal, no que tange à

reincidência. Verificou-se se há a intenção de manutenção de tal instituto e a de propiciar, ou

não, mudanças em seu papel no sistema penal. 

Na  conclusão,  foram  traçadas  as  considerações  finais.  Por  meio  da  análise  dos

capítulos  que  a  antecederam,  foi  possível  concluir  se  a  agravante  guerreada  deverá  ser

reforçada, superada ou abrandada. 
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PARTE I – PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS

CAPÍTULO 1 – Contexto Histórico

1.1 – Considerações Gerais

Inobstante tratar-se o trabalho sobre a agravante de reincidência,  é  oportuno

tecer esclarecimentos acerca do papel da sanção e do próprio Direito Penal, com o fim de

melhor entendimento da temática aqui tratada. 

 O Direito Penal é um ramo do direito público e, por seus pressupostos, pode ser

encarado como um apêndice do direito constitucional, pois procura garantir os direitos

reconhecidos na Constituição Federal, ou seja, busca assegurar o Estado Democrático de

Direito. O Direito Penal regula as relações dos indivíduos em sociedade e as relações

destes  com  a  mesma  sociedade.  Os  bens  resguardados  não  interessam  apenas  ao

indivíduo, mas à sociedade como um todo, ou seja, à coletividade. Cabe a questão: o que

difere o Direito Penal dos outros ramos do Direito?

Conforme  ensina  Cezar  Roberto  Bitencourt  (2011,  p.33),  uma  das  principais

características do moderno Direito Penal é a sua finalidade preventiva, de maneira que,

antes de o infrator ser punido pela ordem jurídico-penal, buscou-se motivá-lo a dela não

se  afastar.  Tal  motivação  dar-se-á  por  meio  de  normas  proibitivas  e  cominando  as

sanções previstas, a fim de coibir a prática de crimes. Não sendo bem sucedida a função

motivadora da norma penal, a ação abstratamente cominada torna-se ação efetiva, por

meio do devido processo legal. Dessa maneira, a prevenção genérica, destinada a todos,

passa a ser uma  prevenção especial, constituindo verdadeira expressão do seu caráter

coercitivo.

A Ciência do Direito Penal tem como objeto o estudo do conjunto dos preceitos

legais,  o  “dever-ser”,  bem como as  consequências  jurídicas  do  descumprimento  dos

preceitos normativos, sendo assim ciência normativa. Todavia, o Direito Penal também é

valorativo, pois valoriza suas próprias normas, que dispõe em escala hierárquica. Essa

escala de valores possui variação de acordo com o fato que lhes dá conteúdo. Há ainda o
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caráter finalista, uma vez que visa à proteção dos bens jurídicos fundamentais, como

garantia  de  sobrevivência  da  ordem  jurídica.  E,  finalmente,  o  Direito  Penal  é

sancionador,  tendo em vista que a ressaltada proteção da norma jurídica ocorre por

meio de cominação de sanções. Segundo Zaffaroni, o Direito Penal é predominantemente

sancionador e excepcionalmente constitutivo1. Sancionador no sentido de que não cria

bens jurídicos, mas acrescenta a sua tutela penal aos bens jurídicos regulados por outras

áreas do Direito. E será, ainda que excepcionalmente, constitutivo, quando protege bens

ou interesses não regulados em outras áreas do Direito. 

É salutar reconhecer a natureza primária e constitutiva do Direito Penal, e não

simplesmente acessória, pois protege bens e interesses não protegidos por outros ramos

do  Direito  e,  mesmo quando  tutela  bens  já  cobertos  pela  proteção  de  outras  áreas,

mesmo  assim  o  faz  de  maneira  peculiar,  empregando-lhes  nova  feição  e  distinta

valoração. Bitencourt (1991, p.3) ressalta que este também é o entendimento de Paulo

José da Costa Jr. Após analisar detidamente o caráter constitutivo, original e autônomo

do Direito  Penal,  Zaffaroni  conclui  com a seguinte afirmativa:  “É mister proclamar

antes  de  tudo  a  plena  e  absoluta  autonomia  do  Direito  Penal  por  razões  lógicas,

ontológicas e funcionais. Qualquer outra consideração peca por formalismo ou encontra

justificações históricas apenas aparentes”.2 

1.2 – Função do Direito Penal

Na doutrina brasileira predomina o entendimento de que a função do Direito

Penal é a proteção dos bens jurídicos fundamentais3.

 O Direito Penal é o segmento do ordenamento jurídico que possui a função de

estabelecer  os  comportamentos  mais  graves,  capazes  de  pôr  em  risco  os  valores

fundamentais  para  a  convivência  social  e  os  bens  de  maior  relevância  social,  os

chamados bens jurídicos fundamentais, e descrever tais comportamentos como infrações

penais, cominando-lhes sanções, bem como estabelecendo as regras necessárias à sua

devida aplicação, baseando-se em critérios objetivos, de maneira a evitar o arbítrio que

1 ZAFFARONI, Eugênio. Manual de Derecho Penal, 6° Ed., Buenos Aires: Ediar, 1991, cit. p. 57.
2 (idem)
3 TOLEDO, Francisco de Assis, Princípios básicos de Direito Penal, 5° ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p.3 e 6; 
MARQUES, Frederico, Tratado de Direito Penal, Campinas: Millenium, 1999, v.III, p.143; GARCIA, Basileu, 
Instituições de Direito Penal, 4° ed., São Paulo, JESUS, Damásio E., Direito Penal, Parte Geral, 19° ed.; São 
Paulo: Saraiva, 1995, v. 1, p. 456-457.
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decorreria da ausência de padrões e de subjetividade na sua aplicação. O Direito Penal

deve ser a  ultima ratio, isto é, por ser o mais gravoso meio de controle social, deve ser

aplicado em último caso, com vistas ao bem social.

1.3 – Finalidades da Pena e da Razão de Punir

No que diz respeito às finalidades da pena, ensina Sérgio Salmomão Shecaira

(2008, cap.16) que são recorrentes as ideias de retribuição, prevenção geral e prevenção

especial. A primeira teoria a apresentar essa explicação é a absoluta ou retributiva.

Segundo Hegel,  na  sua famosa formulação dialética,  a  pena é a  negação da

negação  do  direito.  A pena,  então,  é  uma  exigência  de  justiça  e  se  funda  na  pura

retribuição.  Nesse  sentido,  a  pena é  um fim em si  mesma,  e  o  seu  propósito  não  é

qualquer outro senão recompensar o mal com o próprio mal – fundamento metafísico

kantiano. Objetivamente considerada, não uma finalidade. Ressalta-se que o exemplo

utilizado para ilustrar tal ideia se pauta numa sociedade que vai se dissolver, de maneira

que o último assassino deveria ser executado, a fim de que não pairasse sobre o povo o

peso por não ter insistido na execução.

  A mencionada teoria é criticada por inúmeros autores. Claus Roxin (1998, p.19)

afirma  que  tal  fundamento  não  pode  ser  admitido,  pois  é  um mero  ato  de  fé,  que

prescinde, pois, de racionalidade. A retribuição apenas como forma de compensação não

possui consonância com o Estado Democrático de Direito, que tem como pilar o respeito

à dignidade da pessoa humana. É inconcebível a ideia de que alguém deva pagar por um

mal cometido com um segundo mal, o que seria uma expiação por meio da pena. Logo,

de acordo com Claus Roxin, tal postura é incompatível com o Estado Democrático de

Direito, porquanto atinge o dogma iluminista da razão.

  Em contradição  à  teoria  absoluta  ou retributiva,  tratada acima,  nascem as

teorias que têm como previsão uma finalidade para a pena. Essas são as denominadas

teorias relativas. Nesse contexto, a pena se explica por seus efeitos de prevenção especial

e geral. 

  A prevenção especial justifica a atuação da pena sobre o agente, na intenção de

que o indivíduo não volte a delinquir. Isto acontece da seguinte maneira: corrigindo o
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corrigível. Intimidando o intimidável e neutralizando o incorrigível e aquele que não é

intimidável.

  Críticas são levantadas a esta teoria. Existem delinquentes que por si sós não

necessitam de um processo de “ressocialização”, aos quais seria possível o diagnóstico de

não-reincidência  como,  por  exemplo,  no  caso  de  homicidas  passionais.  A prevenção

especial  também pode ser encarada  como uma ideia  absolutista,  arbitrária,  vez  que

pretende impor uma verdade única, uma determinada escala de valores, prescindindo da

divergência. Tal teoria possui certo caráter humanista, ao considerar as particularidades

do indivíduo, o que permite uma melhor individualização do remédio penal. 

  Quanto à teoria da prevenção geral,  pode-se dizer que esta prevê os efeitos

intimidatórios da pena sobre a generalidade de pessoas, de modo a causar temor nos

possíveis infratores, evitando, assim, que cometam delitos.

  É levantado um grave defeito, a saber: se a ideia é criar o temor, quanto maior a

pena, teoricamente mais eficaz seria a prevenção.  E como justificar que a pena seja

imposta a um indivíduo com vistas nos efeitos que possam atingir em um terceiro? E

cada novo crime cometido não seria a negação evidente de tal teoria?

  Ocorre que o seu ponto fundamental está no processo “educativo da sociedade“,

proporcionando  que  esta  passe  por  um  processo  de  constante  aperfeiçoamento

decorrente da experiência traumática de um crime.

  Resultam da combinação dos diferentes aspectos expostos as teorias mistas ou

ecléticas. Estas, por sua vez, acabam decorrendo de pura junção das diversas teorias, o

que retira a lógica de cada concepção. Como unir teorias que negam fim à norma com

outras que atribuem fim? Essa justaposição acaba ampliando o âmbito de aplicação da

pena,  fazendo  com  que  a  reação  penal  estatal  seja  utilizável  para  cessar  qualquer

violação às  normas.  Ocorre  que esta atuação vai  de encontro à concepção de que o

direito penal deve ser a ultima ratio.

  Alguns aspectos podem ser resgatados das teorias mencionadas: a prevenção

geral  pode ser encarada positivamente,  não pela gravidade da pena, mas como uma

resultante da eficaz atuação da justiça e da consciência de que a sociedade passará a ter

sobre esta realidade. Deve haver um estímulo ao cumprimento da norma, com vistas a
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colaborar  com  o  processo  de  formação  do  povo  e  internalização  dos  valores  da

sociedade. A referida prevenção geral positiva, de que nos fala Hassemer (1982, p. 137),

pode ser apresentada como uma reação estatal ante fatos puníveis para a proteção da

consciência social da norma; ajuda ao agente do delito para a reinserção social;  e a

limitação dessa ajuda imposta por critérios de proporcionalidade.

  É  possível  destacar  que,  a  partir  da  década  de  90,  houve  um processo  de

maximização  da  intervenção  punitiva,  com  um  agravamento  das  penas,  isto  é,  foi

adotada  a  ideia  de  que  o  efeito  dissuasório  penal  é  muito  eficaz.  Dentre  tantas  leis

gravosas, destaca-se a Lei de Crimes Hediondos, que aumentou as penas de estupro,

latrocínio,  extorsão  mediante  sequestro;  dificultou  a  concessão  de  livramento

condicional; inicialmente proibiu a progressão de regime, além de impor condições mais

gravosas de prisões cautelares. Foi modificada pela Lei 8.930/94, que incluiu o homicídio

no rol de crimes hediondos, e pela Lei 9.677/98, que incluiu a falsificação de remédios e

cosméticos  no  rol.  Ocorreu  uma  ampliação  da  intervenção  punitiva  na  esfera  da

criminalidade de massas. Seria o fenômeno da “Expansão do Direito Penal”4,, conforme

denomina Jesús Maria Silva-Sánchez.

  Opostamente, descriminalizaram-se os crimes de adultério, a sedução e o rapto

consensual, já que já eram poucas vezes levados ao Judiciário, sem muita relevância

prática, o que corrobora a aplicação do direito penal como  ultima ratio. Se já não há

mais  ofensa  relevante  à  bem jurídico,  sem clamor social  por  proteção,  não  haveria

motivo para que permanecessem como tipos penais. Ressalta-se ainda que se ampliaram

e as penas alternativas –Lei 9.714/98-, e foi implantada uma lei com normas penais e

processuais para os crimes de menor potencial ofensivo (Lei 9.099/95, Lei dos Juizados

Especiais Civis e Criminais).  E como resultado de leis processuais mais repressivas, em

conjunto  com  atuação  do  Estado,  em  regra  mais  restritiva,  foi  o  alargamento  do

encarceramento, o que deveria ser, sem dúvida, evitado. 

  A pena privativa de liberdade, que deveria ser a exceção, transformou-se na

principal retribuição oferecida pelo Poder Judiciário. E qual seria a consequência de tal

processo? Será que o encarceramento em massa nos conduzirá à erradicação da pobreza

e a uma sociedade mais justa, conforme determina a Constituição Federal? Ou agravará
4 SÁNCHEZ, Jesús Maria Silva. A expansão do direito penal: aspectos da polícia criminal nas sociedades 
pós-industriais. Tradução de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
Especialmente, p. 75-93.
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os problemas sociais,  uma vez que proporcionará uma segregação em massa e ainda

menos oportunidades e condições de vida aos egressos? 

  Outra  questão  faz-se  necessária:  será  que  a  conceituação  de  pena  como

prevenção  geral  não  alcançou  níveis  tão  extremados,  numa  visão  amplificada  em

demasia, de maneira a proporcionar anomalias socais? Ressalta-se que, nesse sentido, o

novo  Plano  Nacional  de  Política  Penitenciária  sugeriu,  dentre  outras  medidas,  as

reformas do CP, CPP e LEP, havendo inclusive o Projeto de Novo Código Penal, já em

tramitação. 

   Ressalta, sabiamente, Sérgio Salomão Shecaira (2008, cap.16), que não temos

uma política criminal no Estado brasileiro, mas várias, que se anulam todas por sua

irracionalidade. Não temos uma única finalidade da pena cumprida no atual cenário

brasileiro, pois tudo aquilo que se tem como científico em relação às penas nada mais se

consubstancia do que um só interesse encarcerador autofágico. Somos, pois, a antítese

da Razão, seja a Razão iluminista, seja a Razão Divina. 

1.4 – Histórico da Reincidência

  A reincidência era contemplada, no Direito Romano, exclusivamente em relação

a determinados  crimes  para agravar a  pena ordinária,  comutá-la  para espécie  mais

grave ou imprimir, por si só, caráter delituoso a certos fatos. (LYRA, 1958, p. 329). 

  A sua  eficácia  circunscrevia-se,  primitivamente,  ao  mesmo  gênero  de  atos

puníveis — in eiusdem sceleribus. Regra que somente operasse a reincidência específica.

Pelo  menos  o  direito  romano  clássico  não  parece  ter  conhecido  a  agravante  da

reincidência genérica,  mas esta privava de benefícios. No direito imperial,  impedia a

clemência (LYRA, 1958, p. 329).   Muitas vezes, a reincidência específica era confundida

com a reiteração e,  em regra,  atuava como agravante discricionária  justificada pela

perseverança in eadem temeritate propositi. A sua verificação sujeitava a penas os autores

de fatos punidos com sanções policiais ou disciplinares (LYRA, 1958, p. 329). 

 O denominado direito bárbaro não conheceu o problema, sendo este novamente

enfrentado sob LIUTPRANDO. Assim, no 14º ano de seu reinado, cominou-se pena mais

severa para o segundo furto, então exarcebada no terceiro ato delitivo e continuava até o

banimento (LYRA, 1958, p. 329). 
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  As capitulares de Carlos Magno puniam o primeiro furto com a perda de um

olho; o segundo, com a perda do nariz, e o terceiro, com a morte (LYRA, 1958, p. 329). 

  Na Constituição carolíngia era considerada a reincidência no furto,  sendo o

terceiro  furto  sancionado com a morte,  vislumbrando- se  a reincidência  também no

perjúrio (LYRA, 1958, p. 329).  

 No direito canônico, em relação ao foro interno, a penitenciária era, a princípio,

negada ao reincidente, mas depois estendeu-se a absolvição aos casos mais ostensivos de

arrependimento. A reincidência tinha caráter específico, exigindo-se a expiação da pena

anterior  para  configurá-la  (LYRA,  1958,  p.  329-330).   Quanto  ao  foro  externo,  a

reincidência  constituía  circunstância  agravante  em  crimes  como  a  heresia,  o

concubinato,  o  abandono  da  residência  por  parte  de  bispos  e  cônegos.  Em  geral,

aumentava o rigor da pena, segundo a pertinácia e a obstinação no pecado ou no delito

(LYRA, 1958, p. 330). 

  Rossi, na defesa do Código napoleônico, atribuía ao legislador o propósito de

destacar  a  reincidência  como  motivo  de  culpabilidade  especial,  tanto  moral  como

política, visto que o delinquente, repetindo a infração, insiste em menosprezar a ordem

jurídica (LYRA, 1958, p. 331). 

    No Código Penal de 1890, a reincidência figurava, em ultimo lugar, entre as

agravantes do crime (arts. 36 e 39, § 19). Já o Código Penal de 1940 (em sua redação

original), comanda o elenco de agravantes da pena (art. 61). O Código enfrentou, com a

mais constante compenetração, o problema da reincidência, cuja importância, como a

própria imagem da periculosidade, esteve sempre em cuidadosas vistas. (LYRA, 1958, p.

335).

1.5 - Conclusão Parcial

  Constata-se que a reincidência esteve historicamente presente, ora tratada mais

gravosamente, ora menos gravosamente, mas sempre teve papel marcante. Ressalta-se

que  a  sua  abordagem caminhou  em consonância  com os  valores  adotados  em cada

período.  Atualmente,  no  Estado  denominado  Democrático  de  Direito,  é  no  mínimo

estranho perceber que ainda está inserida em seu corpo legal uma agravante que era

utilizada à época de Carlos Magno. O sistema legal evolui junto com a sociedade, uma
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vez  que  serve  a  esta,  mas  no  tocante  à  reincidência,  por  mais  que  não  esteja  em

consonância com a sistemática constitucional, ainda permanece presente.

Fato  é  que  a  disciplina  da  reincidência  em nosso  ordenamento  é  herança  da

influência  do  positivismo.  E,  por  mais  que  doutrina  e  jurisprudência  tenham  se

esforçado para construir definições técnicas e/ou jurídicas, a realidade é que, conforme

ensina Zaffaroni ,“o instituto decorre de um interesse estatal de classificar as pessoas em

“disciplinadas”  e  “indisciplinadas”5,  ou  seja,  trata-se  de  mera  expressão  de  poder

disciplinar.

CAPÍTULO 2 – Pressupostos Teóricos

2.1 – Conceito

Reincidir significa repetir, reiterar, ou, no senso comum, praticar novamente um crime.

No âmbito penal, o conceito é mais restrito, conforme dispõe o artigo 63 do Código Penal:

“Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar

em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Logo, no sentido da lei, no sentido do artigo supracitado, a reincidência é a situação de

quem pratica um fato criminoso após ter  sido condenado por crime anterior,  em sentença

transitada em julgado, no País ou no estrangeiro.

A Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei n° 3.688/41, em seu artigo 7°, dispõe

que: “Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de

passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por

qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção”. 

Dessa maneira, reincidente é o indivíduo que pratica um crime após ter transitado em

julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não

5 ZAFFARONI e PIERANGELI. Manual de direito penal brasileiro. 7° ed. São Paulo: RT, 2008, v. I, p. 719
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houver  transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena (BITENCOURT,

2009, p. 190).

Conforme  salientado,  é  necessário  que  a  condenação  já  tenha  transitado  em

julgado  para  que  seja  aplicada  a  reincidência.  Isso  se  dá  por  força  do  princípio

constitucional da presunção de inocência, disposto no artigo 5°, inciso LVII: “Ninguém

será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.

Ressalta-se o posicionamento do jurista Rogério Greco (2006, p. 611), que afirma

ser a reincidência a prova do fracasso do Estado na sua tarefa ressocializadora, o que

possui lógica, já que a própria Lei de Execução Penal - Lei 7.210/1984 - afirma, em seu

artigo 1°: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou

decisão  criminal  e  proporcionar  condições  para  a  harmônica  integração  social  do

condenado e do internado”. 

É  importante  que  a  reincidência  penal  seja  analisada  após  uma abordagem

acerca do significado de primariedade, de maneira a ser entendida a diferença entre réu

primário e réu reincidente.

O criminoso primário não é somente aquele condenado pela primeira vez, mas

também o que foi condenado diversas vezes, sem ser reincidente. Chama-se primário

aquele que nunca sofreu qualquer condenação irrecorrível. E denomina-se reincidente

aquele que cometeu um crime após a data do trânsito em julgado da sentença que o

condenou por crime anterior, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos contados

a partir do cumprimento ou da extinção da pena. 

Segundo ressalta Fernando Capez (2007, p. 462), a lei não estabelece a definição

de indíviduo primário,  de  forma que,  na  antiga  sistemática  do Código  Penal,  havia

divergência doutrinária acerca da conceituação, existindo duas correntes, a saber:

1- primário era todo aquele que não fosse reincidente;

2- no âmbito  da primariedade era  estabelecida uma divisão:  o indivíduo que sofrera a

primeira condenação era denominado “primário”, e aquele que sofrera mais de uma

condenação, mas não era reincidente, era considerado “não primário”, não merecendo o

tratamento que a lei concedia ao primário. De acordo com a referida corrente, havia a

qualificação em “primário”, “não primário” e “reincidente”.
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O Código Penal, em sua atual sistemática, adotou a bipolaridade “reincidência-

primariedade“,  ou  seja,  foi  afastada  qualquer  classificação  intermediária  a  tais

conceitos. Isto é, todo indivíduo que não é reincidente será primário. O diploma penal

traz diversas vezes o termo “não reincidente”, sem fazer distinção entre “primário” e

“não primário”. Logo, tal discussão perdeu relevância.

A jurisprudência passou a empregar a expressão  primariedade técnica para se

referir aos casos em que o indivíduo já sofreu condenações, mas não é reincidente, uma

vez que, após ter sido condenado definitivamente, não praticou nenhum delito.

Nesta  temática,  cabe  a  seguinte  questão:  seria  possível  empregar  a  mesma

decisão para gerar a reincidência e os maus antecedentes?

Há duas posições: 

1- sim, não se falando em  bis in idem.  Já houve, inclusive, decisão do Supremo Tribunal

Federal nesse sentido: “se a biografia do paciente é fartamente ilustrativa dos seus maus

antecedentes,  o  que  impõe  o  agravamento  da  pena-base  e  se,  de  outro  lado,  há

reincidência no sentido técnico,  o juiz  não tem escolha quanto a suas consequências,

aplicando ao feito,  também a circunstância agravante, sem incorrer em  bis in idem”.

(RT, 734/622).

2- não, pois constituiria bis in idem, pois uma vez considerada a reincidência para o fim de

estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, não seria cabível considerá-la também

para agravar a pena. É correto o entendimento de que a mesma condenação não pode

ser utilizada para gerar a reincidência e simultanemente maus antecedentes, devendo ser

considerada  apenas  para  a  reincidência,  conforme  orientação  da  Súmula  241  do

Superior Tribunal de Justiça, a saber: “A reincidência penal não pode ser considerada

como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

2.2 - Fundamentos

Quanto aos fundamentos da agravação de pena pela reincidência, não existe concepção

unânime na doutrina, de maneira que o tema é bastante controvertido. 

O professor Mirabete (2005, p. 302) entende que o indivíduo voltar a delinquir, após

condenação penal, significa que a pena antes imposta não foi suficiente para recuperá-lo ou

intimidá-lo, mostrando-se, portanto, ineficaz ou insuficiente.
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Nessa mesma linha de raciocínio, Costa Jr. (2009, p. 201) afirma que a exacerbação da

pena se justifica plenamente, uma vez que o fato de o indivíduo voltar a delinquir após ter

sofrido uma condenação, ou seja, uma sanção aplicada pelo Estado, demonstra total desprezo

para com a lei e seus aplicadores, a saber, o magistrado. O fato de cometer novos crimes

ofenderia inclusive o prestígio do Estado.  

Cabe a discussão, nesse ponto, da eficiência das penas atualmente impostas. Seriam

eficazes? O sistema de penas cumpre o papel a que se propõe, ou a reincidência demonstraria

o contrário, a saber, que devem ser realizadas alterações nesse sistema a fim de realmente se

buscar melhorias e modificações sociais?

Segundo Lyra (1958, p. 333), alguns doutrinadores, como KLEINSCHROD, culpam a

sociedade pela reincidência penal, uma vez que esta propicia um ambiente de falta de trabalho

e oportunidades, vício, corrupção, má distribuição de riqueza (desigualdade social), péssima

organização penal e penitenciária,  preconceito,  dentre outros fatores,  o que seriam fatores

mais que suficientes para justificar a reincidência. Não se poderia exigir outro comportamento

de um indivíduo vítima do sistema falho, e mais, agravar o fato de este não ter conseguido se

reinserir  após  uma condenação  penal,  visto  que  tal  sujeito  pode sequer  nunca  ter  estado

inserido no corpo social. Logo, como reintegrá-lo a algo em que nunca esteve integrado? E

seria  justo  agravar  a  sua  segunda  condenação,  mesmo  observando  todos  os  fatores  que

implicaram tal situação? 

Lyra (1958, p.333) ainda afirma que outros, como IMPALLOMENNI, LUCCHINI e

GREGORI, baseiam a aplicação da reincidência na maior periculosidade do agente, atuando

sobre a imputação, referindo-se à condição pessoal do delinquente, já que voltar a delinquir

poderia indicar um perfil voltado ao crime como circunstância talvez imutável. Todavia, tal

posição foi superada.

Ressalta-se, nesse contexto, que os positivistas Ferri, Garofalo e Carelli entendem que

a reincidência penal não é uma entidade jurídica abstrata, de maneira que o correto é estudá-la

juntamente ao delinquente, verificando-se o que esta significaria: ou maior periculosidade ou

maior decisiva antissociedade. Posição também ultrapassada.
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Outros doutrinadores,  como Bucellatti  e Kleinschrod, já entenderam a reincidência

como circunstância atenuante, já que nova prática delituosa indicaria uma fragilidade, uma

debilidade,  de  resistência  aos  estímulos  criminais,  o  que  determinaria  uma  menor

imputabilidade (FRANCO, 2010, p. 268).

  Em suma, para a Escola Clássica, a reincidência dar-se-á devido à insuficiência

da pena anterior. Para a Escola Positiva, o fundamento da reincidência é o índice de

maior periculosidade do indivíduo, e a ideia de personalidade criminosa ou causa de

maior imputabilidade do agente.

  Atualmente, parece prevalecer a ideia de culpabilidade agravada para justificar

a exasperação da pena, utilizando-se da presunção de intensa consciência da ilicitude,

uma vez que o agente se submetera a uma experiência judicial, mostrando-se infenso e

frustrando a expectativa de sua recuperação, aumentando assim a sua culpabilidade. 

  Ocorre que tal fundamento não deve encontrar amparo, uma vez que se baseia

numa presunção que prejudica o réu. O Código Penal pátrio adota definição técnica que

observa  a  garantia  constitucional  da  presunção  de  inocência  e,  principalmente,  não

permite qualquer confusão entre as ideias de “reincidência” e “periculosidade”, embora

rotineiro,  nos  tribunais,  o  embaralhamento,  a  vinculação,  ou  mesmo a  aproximação

entre ambos, carente de amparo legal.

2.3 – Natureza Jurídica

Conforme  ensina  Fernando  Capez  (2007,  p.  458-459),  a  natureza  jurídica  da

reincidência é a de circunstância agravante genérica, cujo caráter é subjetivo ou pessoal, o que

quer  dizer  que  tal  agravante  não  se  comunica  aos  partícipes  ou  coautores.  Ressalta-se  o

disposto no artigo 30 do Diploma Penal, a saber: "Não se comunicam as circunstâncias e as

condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. 

Para o professor Paulo Queiroz (2008, p. 342), a reincidência é espécie do gênero dos

maus antecedentes, em sua expressão máxima, razão pela qual não pode ensejar múltiplos

aumentos, seja sob a forma de antecedentes, seja sob a forma de reincidência. Até porque tal

aplicação seria vedada pelo sistema pátrio, pois um mesmo fator não pode ser utilizado para

ensejar mais de uma aplicação. Tal situação implicaria, sem dúvida, mais de uma punição pela

mesma razão. Ressalta-se que somente pode ser aplicada na segunda fase da dosimetria da
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pena,  havendo  ademais,  a  Súmula  241 do STJ,  no  sentido  de  impedir  a  aplicação  como

circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. 

Em que pesem os  diversos  entendimentos  sobre a  sua natureza jurídica,  o Código

Penal, em sua Parte Geral, manteve a reincidência como circunstância agravante, sendo esta a

sua natureza jurídica. 

2.4 – Pressupostos

Segundo  o  professor  Rogério  Greco  (2006,  p.  611),  para  caracterização  da

reincidência, são três os pressupostos, a saber: 

1º- prática de crime anterior; 

2º- trânsito em julgado da sentença condenatória; 

3º- prática de novo crime, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

É possível observar que, dessa maneira, ocorrerá a reincidência somente se o agente

houver  praticado  dois  crimes,  sendo  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  condenatória  do

primeiro crime o marco para o início da contagem para a reincidência. Logo, se o novo crime

for cometido durante o prazo recursal do primeiro,  isto é,  sem ter ocorrido o trânsito em

julgado, essa sentença (do crime anterior), posteriormente emitida, não servirá para efeitos de

reincidência.  Todavia,  servirá  para fins de caracterização de maus antecedentes  (GRECO,

2006, p. 612). 

Ressalta ainda o professor Rogério Greco (2006, p. 612) que a sentença absolutória

não  possui  o  poder  de  proporcionar  a  reincidência,  mesmo  quando  aplica  medida  de

segurança, nas hipóteses de absolvição imprópria. 

Fato é que o agente pode praticar diversos crimes sucessivamente e, apesar disso, ser

considerado não reincidente em todos os processos contra si instaurados (QUEIROZ, 2008, p.

340-341), uma vez que, para a configuração da reincidência, não é suficiente a prática de

novo crime, sendo necessário que esse novo crime tenha ocorrido após o trânsito em julgado

da sentença que, no Brasil ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Ressalta-

se que não é relevante se o indivíduo deu cumprimento, ou não, à condenação anterior que

gerou a reincidência (reincidência ficta). (QUEIROZ, 2008, p. 340-341). 
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E se o cometimento de novo crime se der no dia em que transita em julgado a sentença

condenatória por crime anterior?

O  novo  crime  não  será  capaz  de  gerar  a  reincidência,  pois  a  lei  é  expressa  ao

mencionar “depois” do trânsito em julgado. O dia do trânsito, portanto, não se encaixa na

hipótese legal.

Convém mencionar que não induzem a reincidência (QUEIROZ, 2008, p. 341): 

a) a sentença concessiva de perdão judicial (art. 120 do CP); 

b) a sentença que aplica medida de segurança (conforme doutrina majoritária); 

c) a decisão que aplica pena restritiva de direito em transação penal (art.  76, § 4º da Lei

9.099/95); 

d) a decisão concessiva de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95); e 

e) a decisão que homologa a composição civil (art. 74 da Lei 9.099/95). 

Saliente-se  que  o  reconhecimento  da  prescrição  (retroativa  ou  superveniente),  à

exceção da prescrição da pretensão executória, afasta a reincidência, uma vez que causa a

desconstituição da própria sentença condenatória (QUEIROZ, 2008, p. 340-341).

A  lei  se  refere  especificamente  ao  cometimento  de  crime  anterior,  causando  o

entendimento de que a contravenção anterior não gera reincidência. Todavia, por força do

disposto  no  art.  7º  da  Lei  das  Contravenções  Penais  (Dec.-lei  nº  3.688/41),  haverá

reincidência quando o agente praticar uma contravenção depois de passar em julgado sentença

que o tenha condenado por outra contravenção (no Brasil) ou por qualquer crime (no Brasil ou

no estrangeiro). 

Logo, admite-se, para efeito de reincidência, o seguinte quadro: 

a) crime (antes) – crime (depois);

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

c) contravenção penal (antes) – contravenção penal (depois);
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Não se admite:  contravenção penal  (antes)  – crime (depois),  por falta  de previsão

legal.  Tal situação não tem muita lógica, uma vez que para fim de reincidência é levado em

consideração,  conforme  exposto,  contravenção  penal  anterior  e  posterior.  Logo,  partindo

desse raciocínio, o que faz situação mais grave (crime posterior, após contravenção) não gerar

reincidência?

Também não se consideram para efeito de reincidência os crimes militares próprios e

políticos, conforme disposição do inciso II do artigo 64 do CP. 

Vale  esclarecer  que  os  crimes  militares  próprios  são  os  previstos  unicamente  no

Código Penal Militar, portanto, praticados exclusivamente por militares. O civil, sozinho, não

os  pode  praticar,  pois  não  preencherá  o  tipo  penal.  Por  outro  lado,  os  crimes  militares

impróprios são capazes de gerar reincidência, pois são delitos previstos igualmente no Código

Penal Militar e no Código Penal comum. Exemplos: homicídio (art. 205, CPM, e 121, CP),

lesões  corporais  (art.  209,  CPM, e  129,  CP),  estupro:  (art.  232,  COM, e 213,  CP),  entre

outros. Logo, se uma pessoa comete um crime militar próprio e depois pratica um furto (art.

155, CP), não é reincidente. Mas se cometer um estupro (art. 232, CPM) – militar impróprio -

e depois cometer um roubo (art. 157, CP), torna-se reincidente. Finalmente, cabe salientar que

o cometimento de um crime militar próprio e de outro delito militar próprio (art. 71, CPM)

gera reincidência, uma vez que o que a lei quer evitar é a mistura entre crime militar próprio e

crime  comum.  Já  o  crime  político  carece  de  definição  legal,  sendo  uma  das  categorias

frustradas do direito penal. Usualmente, incluem-se nessa categoria os crimes eleitorais e os

que  ofendem  o  interesse  político  do  Estado,  tais  como  integridade  territorial,  soberania

nacional, regime representativo e democrático, Federação, Estado de Direito, a pessoa dos

chefes dos poderes da União, independência entre outros.

Cabe ressaltar que se trata de exceção inconstitucional, uma vez que viola a garantia

fundamental  da igualdade,  disposta  no artigo 5°,  caput,  da Constituição  Federal,  pois,  ao

privilegiar os autores de crimes previstos no Código Penal Militar e crimes “políticos”, cria-se

uma classe de cidadãos imunes aos efeitos da reincidência, sem qualquer razão plausível para

tanto.  Logo, se não há razão para distinção, devem todos ser alcançados pelo instituto, ou

ninguém ser alçado, de modo que o princípio da igualdade seja atendido.

Quanto  à  prova da reincidência  é  necessário juntar  aos  autos  a  certidão  cartorária

comprovando a condenação anterior.  Não se deve  reconhecer  a  reincidência por  meio da
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análise  da  folha  de  maus  antecedentes,  uma  vez  que  nem  sempre  é  exata  e  atualizada,

podendo conter  erros,  pois não é  expedida diretamente pelo juízo da condenação.  Assim:

TJSP:  “Para  efeito  de  fixação  da  pena,  os  antecedentes  criminais  não  devem  se  basear

somente em folha de antecedentes, mas, sim, em certidão cartorária”.6

2.5 – Espécies

São duas as espécies de reincidência, a saber: 

a)  real:  há  reincidência  real  quando  o  agente  cumpriu  a  pena  correspondente  ao  crime

anterior; ou quando o sujeito pratica a nova infração após cumprir, total ou parcialmente, a

pena imposta em face do crime anterior (JESUS, Damásio, 2006, p.565). 

b)  ficta:  existe  quando o  sujeito  comete  o  novo crime após  haver  transitado em julgado

sentença que o tenha condenado por delito anterior. 

Importante se faz ressaltar que o Código Penal adotou a última conceituação, isto é, a

reincidência ficta, tendo em vista que para figurar a reincidência, é necessário o trânsito em

julgado da sentença condenatória por crime anterior. O diploma penal afastou, como regra

geral,  a  denominada  reincidência  específica,  sendo  suficiente  a  prática  de  crime  anterior

(independentemente das suas características), de maneira 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). (GRECO, Rogério, 2006, p. 612). 

Todavia, quando o legislador tratou do livramento condicional, utilizou-se da chamada

reincidência específica no momento em que vedou a concessão do livramento condicional,

para reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, conforme expresso no art. 83,

V do CP, in verbis:

Art.  83  -  O  juiz  poderá  conceder  livramento  condicional  ao  condenado  a  pena

privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 

V -  cumprido  mais  de dois  terços da  pena,  nos casos de  condenação  por crime

hediondo,  prática  da  tortura,  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  e

terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. 

6Ap. 310.605-3, Sumaré, 5a C., rel. Celso Limongi, 21.12.2000, v.u., JUBI 59/01.
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Convém ressaltar que a Lei de Drogas - Lei 11.343/06 também dispõe, em seu artigo

44, parágrafo único,  a vedação ao livramento condicional  pela reincidência específica em

crime hediondo: 

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33,  caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são

inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,

vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. 

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento

condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao

reincidente específico. 

A reincidência específica também foi utilizada em outros diplomas legais como forma

de agravamento da pena, como no art. 296 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503/97 e

no art. 15, I da Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.605/98, in verbis. 

Art. 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz

aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo

automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. 

Art.  15.  São  circunstâncias  que  agravam  a  pena,  quando  não  constituem  ou

qualificam o crime: 

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental; 

Diante  do  exposto,  é  possível  constatar  que,  muito  embora  o  Código Penal  tenha

adotado a reincidência específica apenas no sentido de proibir  a concessão do livramento

condicional,  as  leis  extravagantes  estão  aplicando-a  em outras  situações,  proporcionando

maior abrangência.

 2.6 – Prazo Depurador para efeito da Reincidência

O inciso I do artigo 64 do Código Penal aduz:

Art.64. Para efeitos da reincidência:

I - Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção

da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco)

anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se

não ocorrer revogação.
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Para efeito de gerar reincidência, a condenação definitiva, anteriormente aplicada, cuja

pena foi extinta ou cumprida, tem o prazo de 5 anos para perder força, sendo este o chamado

período  depurador.  Após  a  comprovação  do  benefício  do  artigo  64  do  CP,  o  indivíduo

readquire a sua condição de primário, uma vez que houve a retirada da eficácia da decisão

condenatória  anterior.  O  termo  inicial  do  prazo  depurador  depende  das  seguintes

circunstâncias:

1- se  foi  dado  cumprimento  à  pena:  a  contagem  tem  início  na  data  em  que  terminou  o

cumprimento de pena, mesmo unificada. Ressalta-se que a norma se refere ao cumprimento

das penas, o que exclui as medidas de segurança;

2- se a pena foi extinta por qualquer causa: o prazo de contagem é iniciado a partir da data em

que realmente ocorreu a extinção da pena, e não a partir da data de decretação da extinção;

3- se  houve  a  concessão  de  suspensão  condicional  da  pena  ou  do  livramento  condicional:

Segundo ensina Rogério Greco (2012, p. 568), a contagem do prazo de cinco anos se inicia a

partir da data da audiência admonitória ou da cerimônia do livramento condicional, desde que

não tenha sido revogada a medida e declarada a extinção da pena (conforme dispõem os

artigos 82 e 90 do CP).

O professor Greco (2012, p. 568) esclarece que a audiência admonitória, prevista pelo

art. 160 da Lei de Execução Penal, destina-se à leitura da sentença condenatória, na qual o

juiz  especifica  as  condições  impostas  ao  cumprimento  do  sursis. Se  as  condições  forem

aceitas pelo condenado, a partir da data dessa audiência terá início o período de prova, sendo

este o marco inicial para a contagem do período de cinco anos previsto pelo artigo 64, I, do

Código Penal. Quanto ao livramento condicional, o legislador determinou a realização de uma

cerimônia, na qual serão lidas as condições a que será submetido o liberando. O artigo 137 da

Lei de Execução Penal diz: 

Art. 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no

dia  marcado  pelo  Presidente  do  Conselho  Penitenciário,  no  estabelecimento

onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte:

I - a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo

Presidente  do Conselho Penitenciário ou membro por ele  designado,  ou,  na

falta, pelo Juiz;
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II  -  a  autoridade  administrativa  chamará  a  atenção  do  liberando  para  as

condições impostas na sentença de livramento;

III - o liberando declarará se aceita as condições.

Aceitas  as  condições  pelo  liberando,  a  partir  dessa  data  tem  início  o  livramento

condicional. A cerimônia do livramento condicional é, dessa maneira, o marco inicial para a

contagem do período de 5 (cinco) anos. Ressalta-se que caso não ocorra a revogação do sursis

ou do livramento condicional, ultrapassado o período de cinco anos, não poderá a condenação

anterior ser considerada para efeito de reincidência.

 2.7 – Conclusão Parcial

O prazo depurador, dispositivo limitador aos efeitos da reincidência, é oportuno, uma

vez que evita a estigmatização (pelo menos jurídica) eterna do condenado. O cidadão recupera

a sua primariedade, não podendo aquela condenação ser mais considerada como circunstância

legal ou judicial de majoração da pena. Tampouco pode ser utilizada como mau antecedente

na fase do artigo 59 do Código Penal (primeira fase da dosimetria da pena).

PARTE 2 – APLICAÇÕES NO DIREITO BRASILEIRO

CAPÍTULO 3 – Os Efeitos da Reincidência

A reincidência penal causa inúmeros efeitos, uma vez que existem inúmeras previsões

no ordenamento brasileiro,  a saber:  no Código Penal,  no Código de Processo Penal e em

diversas  leis  especiais,  como  o Decreto-Lei  n  3.688/41  –  LCP;  Lei  nº  4.737/65;  Lei  nº

5.250/67; Lei nº 6.815/80; Lei n 7.170/83; Lei nº 9.099/95; Lei nº 9.437/97; Lei nº 9.503/97;

Lei nº 9.504/97; Lei nº 9.605/98; Lei nº 10.300/01 e Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976,

pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001. Tal incidência gera imensuráveis consequências

negativas na vida do indivíduo, conforme demonstrado a seguir. 
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  3.1 – Na Aplicação da Pena

A individualização  da  pena  foi  uma conquista  do  Iluminismo e  foi  abarcada  pela

Constituição Federal, em seu artigo 5°, XLVI, constituindo umas das denominadas garantias

criminais repressivas, de maneira que é necessária, absoluta e completa a sua fundamentação

judicial.

Ressalte-se  que  a  individualização  da  pena  encontra,  conforme ensina  o  professor

Bittencourt, “seus limites na lei ordinária, segundo a Constituição, artigo 5°, XXXIX e XLVI.

Dessa maneira, os limites legais devem ser respeitados, já que deixar de observá-los seria

inconstitucional”7.

O cálculo da pena segue o processo de dosimetria,  operando-se em três fases, nos

termos  do  artigo  68  do  CP.  As  três  fases  são:  determinar  a  pena  base  analisando-se  as

circunstâncias judiciais descritas no artigo 59; analisar as circunstâncias legais, que são as

atenuantes e as agravantes e; por fim, alcançar a pena definitiva, após avaliação das causas de

diminuição e aumento de pena.

A reincidência é considerada na segunda fase da dosimetria da pena,  uma vez que

nessa etapa são analisadas, conforme mencionado, as circunstâncias de agravação e atenuação

da pena. Ressalte-se que tais circunstâncias são expressamente previstas em lei -  legais –,

sendo obrigatória a aplicação quando não constituam ou qualifiquem o crime. O artigo 61, do

CP, aduz:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou

qualificam o crime:

I- a reincidência;

II- (...) 

Todavia, a reincidência, já gravosa ao indivíduo por ser uma agravante, é, ainda, uma

agravante preponderante, por força do disposto no artigo 67 do CP, in verbis: “No concurso

de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias

preponderantes,  entendendo-se  como  tais  as  que  resultam  dos  motivos  determinantes  do

crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

7 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, , 16° ed., Saraiva, 2010.



32

Conforme salienta Guilherme de Souza Nucci “o disposto neste artigo, tratando de

preponderância de algumas circunstâncias sobre outras, evidencia a preocupação do legislador

em estabelecer critérios para o juiz aplicar a pena e efetuar eventuais compensações. Portanto,

na segunda fase da fixação da pena,  o magistrado deve fazer  preponderar  a agravante da

reincidência,  por  exemplo,  sobre  a  atenuante  da  confissão  espontânea.”8,  e  cita  a

jurisprudência do STJ: 

A recorrente foi condenada com incursa nas sanções do art.  155, § 4°, IV, c.c o

art.14, II,  ambos do CP, à pena de um ano e oito meses de reclusão em regime

semiaberto  e  ao  pagamento  de  12  dias-multa.  No  Resp,  alega  que  o  acórdão

recorrido divergiu de julgado deste Superior Tribunal, ao considerar que a agravante

da  reincidência  prepondera  sobre  a  atenuante  da  confissão  espontânea.  Todavia,

explica o Min. Relator que, devido ao disposto no art. 67 do CP, a circunstância

agravante  da  reincidência,  como  preponderante,  prevalece  sobre  a  atenuante  da

confissão e, nesse sentido, são os precedentes deste Tribunal.9 

O jurista Nucci cita ainda outro julgado: 

Trata-se  a  confissão  espontânea  de  circunstância  atenuante  que  diz  com  a

personalidade  do  agente,  tanto  quanto  a  reincidência,  não  havendo  ilegalidade

qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão

de  que,  pelas  suas  naturezas,  são  causas  preponderantes,  à  luz  do  artigo  67  do

Código Penal.10

Não  há  solução  única,  devendo  ser  analisado  o  caso  concreto.  Fato  é  que  a

reincidência é causa objetivamente preponderante, de maneira que possui força exacerbada

quando da aplicação da pena. É possível perceber a sua força excessiva ao verificar que há,

conforme demonstrado no primeiro julgado exposto, o entendimento de que a reincidência

prepondera até sobre a confissão espontânea,  mesmo sendo esta atenuante a que pode ser

interpretada como relativa à personalidade do agente. 

  3.2 – Na Fixação do Regime

Definida a opção pela  pena privativa de liberdade e  sua quantidade,  o  magistrado

determina  o  regime  inicial  de  cumprimento  de  pena  (fechado,  semiaberto  ou  aberto),

8 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 10° ed. RT, 2010.
9 Precedentes: AgRg no REsp 908.821-SP, DJe 13.10.2009; HC 135.537-SP, DJe 13.10.2009; AgRg no Ag 
1.102.656-MG, DJe 28.09.2009; REsp 912.053-MS, DJ 05.11.2007; HC 43.014-SP, DJ 29.06.2007, e REsp 
695.614-RS, DJ 19.09.2005(REsp 1.123.841-DF, 5aT., rel. Felix Fischer, 26.11.2009.
10  REsp 565.407-DF, 6aT., rel. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003, v.u., DJ 16.02.2004, p. 364.
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baseando-se nos critérios fixados no caput do artigo 59, CP, consoante as regras do art.33, CP

(59,  III,  do CP e 110 da LEP) e  a  quantidade de  pena aplicável  (art.33  § 2°  do CP).  A

imposição do regime prisional deverá seguir critérios objetivos, previstos em lei e passíveis de

verificação e refutação pelas partes, conforme as Súmulas n.718 e n.719 do STF:

Súmula n.718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não

constitui  motivação  idônea  para  a  imposição  de  regime  mais  severo  do  que  o

permitido segundo a pena aplicada.

Súmula n.719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena

aplicada permitir exige motivação idônea.

Salienta  o professor  Raizman (RAIZMAN, Daniel  Andrés,  2010) que,  em caso de

concurso de crimes, deve ser considerado o total da pena. E, em caso de sentença omissa, a

dúvida deve ser resolvida em favor do regime mais benéfico. Ressalta, ainda, que, de acordo

com os critérios previstos no art.59 do CP, a espécie e quantidade de pena aplicável, o regime

inicial de cumprimento de pena pode ser fixado da seguinte maneira:

Penas de reclusão:

- superior a oito anos: inicia o seu cumprimento em regime fechado;

- até oito anos e superior a quatro anos: inicia em regime semiaberto;

- igual ou inferior a quatro anos: inicia em regime aberto.

Caso  o  condenado  seja  reincidente,  o  regime  inicia-se  em  regime  fechado,  em

princípio, podendo, de acordo com a Súmula 269 do STJ, ser em regime semiaberto quando a

pena for igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Pena de detenção:

- superior a quatro anos: inicia em regime semiaberto;

- até quatro anos: inicia em regime aberto.

Caso  o  indivíduo  seja  reincidente,  o  regime  inicia-se,  em  princípio,  em  regime

semiaberto. Ante a proibição do art.33, caput, do CP, o condenado a pena de detenção, se for

reincidente, não pode iniciar o cumprimento de pena em regime aberto.
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Independentemente do regime geral descrito no CP, a Lei 11.464/2007 dispõe que, nos

crimes hediondos, a pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o seu

art.2°.

Ressalte-se  que,  caso  as  circunstâncias  do  art.59,  do  CP,  forem  desfavoráveis  ao

condenado, o cumprimento de pena pode ser iniciado em regime fechado, ou seja, o mais

gravoso, em caso de reclusão; e semiaberto, em caso de detenção. No mesmo sentido, se as

circunstâncias do art.59 forem favoráveis ao condenado, o magistrado pode estabelecer um

regime mais benéfico para início do cumprimento de pena.  Já o cumprimento da pena de

prisão  simples,  prevista  como sanção  para  as  contravenções  penais,  deve  ser  em regime

semiaberto ou aberto, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, sem

rigor penitenciário, conforme dispõe o art. 6° da LCP.

O professor Raizman assevera, ainda (RAIZMAN, Daniel Andrés, 2010), que, se a

sentença  estabelecer  um  regime  menos  rigoroso  que  aquele  em  que  encontra  o  réu

preventivamente  preso,  deve  esta  ter  aplicação imediata,  independentemente  de a  decisão

transitar em julgado para a acusação ou a defesa. Ele ressalta que é assim que deve ser, tendo

em vista que sua eventual modificação não poderia alterar a forma em que o réu vivenciasse o

tempo em detenção. Caso a decisão fosse confirmada, e o réu continuasse em regime mais

rigoroso que o previsto na sentença, ocorreria um prejuízo irreparável. Caso a decisão fosse

reformada de forma mais gravosa, e o réu se encontrasse em regime mais favorável por força

da decisão recorrível, deveria ser analisada a observância do requisito temporal para continuar

nesse regime em função da finalidade pretensamente ressocializadora da pena.

É possível concluir que a condição de reincidência vem a prejudicar o condenado no

que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que sua escolha, no caso

da  reincidência,  não  está  atrelada  somente  aos  critérios  que  buscam adequar  o  regime  à

condenação, como a quantidade de pena, sendo levado em consideração o caráter subjetivo do

indivíduo.

  3.3 – Na Conversão da Pena

Na legislação pátria foi adotado um sistema de substituição de penas privativas de

liberdade por penas privativas de direito, sendo possível, dessa maneira, minimizar os efeitos

negativos das penas privativas de liberdade.
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O artigo 44 do CP dispõe, in verbis:

Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e  substituem  as

privativas de liberdade, quando: 

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime

não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja

a pena aplicada, se o crime for culposo;

Trata-se dos requisitos objetivos para a substituição pelas penas restritivas de

direito.  Poderá ocorrer para crimes culposos qualquer que seja a pena. Para crimes

dolosos, a pena fixada pelo juiz na sentença não pode ser maior que quatro anos, sendo

que antes da reforma da Lei n. 9.714/98, tinham de ser menores que um ano. Além disso,

o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. 

 II – o réu não for reincidente em crime doloso;

No caso, a regra não faz distinção entre reincidência genérica e específica, mas

exige que seja referente a crime doloso.  Reincidência culposa não é óbice.  Mesmo a

dolosa não exclui a substituição de maneira peremptória, conforme o demonstra o § 3°

do mesmo artigo.

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  indicarem  que  essa

substituição seja suficiente. 

Diz respeito  a uma análise  de cunho subjetivo,  nos  termos do art.  59,  CP.  O

magistrado observa a adequação da substituição da pena em face da culpabilidade, dos

antecedentes,  da  conduta  social  e  da  personalidade  do  condenado,  além  das

circunstâncias e motivos do crime. Ressalte-se que não cabe negar a substituição com

fundamento nessa regra porque o crime praticado causa temor à sociedade, ou é grave,

uma vez que tal já é observado na tipificação da conduta. 

§ 1o (VETADO)  

 § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por

multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena

privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e

multa ou por duas restritivas de direitos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/1998/Mv1447-98.htm
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§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde

que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e

a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 

O  juiz  pode  determinar,  mesmo  com  a  reincidência  em  crime  doloso,  a

substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Todavia, para que

tal  substituição  possa  ser realizada,  a  lei  traz  dois  critérios  cumulativos,  a  saber:  a

reincidência deve ser genérica, não especifica, ou seja, não se pode reincidir na conduta

prevista no mesmo tipo penal. Além disso, a substituição deve, em face da condenação

anterior, ser socialmente recomendável, o que pode ser alvo de críticas, uma vez que a

pena restritiva de direitos é, por si só, socialmente recomendável, tendo em vista que a

privativa de liberdade não tem se mostrado recuperadora do indivíduo.

§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando

ocorrer o descumprimento  injustificado da restrição  imposta.  No cálculo da

pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da

pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção

ou reclusão. 

§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o

juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la

se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. 

Apenas após o juiz ter encontrado a pena privativa de liberdade definitiva é que ocorre

a verificação da possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos. Após o exame

dos requisitos que autorizam a substituição e verificada a satisfação das exigências, deve o

magistrado  proceder  à  substituição.  O  professor  Bittencourt  (2009,  p.142)  ressalta  que  a

aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, observados

os requisitos  legais,  não é faculdade do aplicador  da lei,  sendo obrigatória,  de maneira  a

constituir um direito público subjetivo do condenado. 

  3.4 – Na Execução da Pena

Na execução da pena, a reincidência incide de maneira extremamente prejudicial ao

condenado no que diz respeito à concessão de benefícios. Benefícios esses a que o condenado

terá  direito  após  o  cumprimento  gradativo  dos  requisitos  legais,  estabelecidos  na  Lei  n°

7.210/84  -  Lei  de  Execução  Penal  (LEP),  conforme  será  demonstrado  nos  tópicos

subsequentes.
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 3.4.1 – Na Progressão de Regime

O Código Penal adotou um sistema progressivo de execução da pena, em três regimes

prisionais, a saber: fechado, semiaberto e aberto. E, conforme ressalta Paulo Queiroz (2008, p.

356), a individualização judicial do regime deve estar em conformidade com a culpabilidade

do autor. O cumprimento em regime fechado dar-se-á em presídio de segurança máxima ou

média (penitenciária). O semiaberto se dará em colônia agrícola ou industrial, e o aberto, em

casa de albergado ou em estabelecimento adequado (CP, art. 33, § 1º) e em prisão domiciliar

(LEP, art. 117). 

Ao  decretar  a  condenação,  o  magistrado,  desde  logo,  fixa  o  regime  inicial  de

cumprimento  de  pena,  de  acordo  com  os  requisitos  já  demonstrados,  neste  trabalho,  no

capítulo que versou sobre fixação de regimes (tópico 3.2).

Para  a  ocorrência  de  progressão  para  um  regime  mais  brando  de  execução,

consequência natural  da determinação da pena e  admitida como maneira de possibilitar  a

reinserção gradativa do preso à sociedade, exige-se o cumprimento de, ao menos, um sexto da

pena no regime anterior e comportamento prisional satisfatório (LEP, art. 112). O magistrado

deve decidir fundamentadamente, além de ouvir o Ministério Público e o defensor do preso. 

Ressalte-se,  ainda,  que,  em  se  tratando  de  nova  progressão,  o  cálculo  deve  ser

realizado sobre o restante da pena, e não sobre a totalidade da pena aplicada (QUEIROZ,

Paulo, 2008, p. 357). 

No  caso  de  condenação  por  crimes  hediondos  e  equiparados,  a  progressão  pode

ocorrer após o cumprimento de 2/5 da pena, caso o indivíduo seja primário; e 3/5, caso seja

reincidente,  conforme  redação  dada  pela  Lei  11.464/2007,  que  alterou  a  Lei  dos  crimes

hediondos.  A nova lei  somente  é  aplicável  às  infrações  penais  cometidas  a  partir  da  sua

entrada  em  vigor,  sendo,  portanto,  irretroativa,  em  virtude  da  declaração  de

inconstitucionalidade  da  não  progressão  pelo  STF,  a  qual,  embora  proferida  em  caráter

incidental, há de produzir efeitos erga omnes, estabelecendo o critério de cumprimento de 1/6

da pena para cada regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais. (QUEIROZ,

Paulo, 2008, p. 357-358). 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INEXISTÊNCIA  DOS  VÍCIOS

RELACIONADOS  NO  ART.  535  DO  CPC.  PRETENSÃO  DE  CARÁTER
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INFRINGENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INTEGRALMENTE

FECHADO.  INCONSTITUCIONALIDADE.  APLICAÇÃO  RETROATIVA  DA

LEI 11.464/2007. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A

declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990, no bojo do

HC 82.959, da relatoria do ministro Marco Aurélio, produz efeitos quanto às penas

ainda  não  extintas.  2.  A Lei  11.464/2007  é  de  ser  aplicada  apenas  aos  fatos

praticados após a sua vigência. Quanto aos crimes hediondos cometidos antes da

entrada  em  vigor  do  mencionado  diploma  legal,  a  progressão  de  regime  está

condicionada  ao  preenchimento  dos  requisitos  do  art.  112  da  Lei  de  Execuções

Penais. Precedentes. 3. Embargos acolhidos com o fim específico de afastar o óbice

à progressão de regime penitenciário e determinar a observância dos requisitos do

art. 112 da LEP.11 

É  possível  constatar  que  a  Lei  11.464/2007,  muito  embora  tenha  beneficiado  o

condenado  com  a  possibilidade  de  progredir  de  regime  em  crimes  hediondos,  também

estabeleceu critérios mais dificultosos ao condenado reincidente,  já  que passou a exigir  o

cumprimento de 3/5 de sua pena para fazer jus ao benefício. A referida mudança mostrou-se

um retrocesso. Houve um recrudescimento imotivado, agravando ainda mais a situação do

reincidente.

3.4.2. Nas Saídas Temporárias

As saídas temporárias são tratadas pela LEP nos artigos 122 e 123, in verbis:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter

autorização  para  saída  temporária  do estabelecimento,  sem vigilância  direta,  nos

seguintes casos: 

I - visita à família; 

II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º

grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; 

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social 

Art.  123.  A autorização  será  concedida  por  ato  motivado  do  Juiz  da  execução,

ouvidos  o  Ministério  Público  e  a  administração  penitenciária  e  dependerá  da

satisfação dos seguintes requisitos: 

I - comportamento adequado; 

11 AI 757480 AgR-ED, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe-115 
DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00161.
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II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e

1/4 (um quarto), se reincidente; 

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

O professor Nucci (2011, p. 421) afirma que as saídas temporárias, sem fiscalização

direta, somente poderão ser feitas para frequência a curso supletivo profissionalizante ou de

instrução do segundo grau ou superior, na comarca do Juízo da Execução, elencadas no inciso

II do art. 122, LEP. Ressalta ainda (NUCCI, Guilherme de Souza, 2011, p. 421) que podem

ocorrer  saídas  sem  vigilância  para  visitas  à  família  ou  para  participação  em  atividades

concorrentes  para  o  retorno  ao  convívio  social.  A  autorização  depende,  porém,  de

comportamento adequado do sentenciado, cumprimento mínimo de um sexto da pena -1/6-, se

primário,  ou  de  um quarto  -1/4-,  se  reincidente,  e  compatibilidade  do  benefício  com os

objetivos da pena, sendo estes requisitos elencados no artigo 123 da LEP. 

 É importante mencionar o enunciado de Súmula n°40, do Superior Tribunal de Justiça,

no qual é disposto que o tempo em que o sentenciado cumpriu pena no regime fechado é

considerado como tempo de pena cumprido: “Saída Temporária - Trabalho Externo - Regime

Fechado. Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o

tempo de cumprimento da pena no regime fechado”. 

O reincidente é novamente prejudicado, tendo em vista que, além dos outros requisitos

elencados  pela  lei,  ainda  precisa  cumprir  ¼  da  pena  para  obter  o  benefício  de  saída

temporária.

3.4.3. No Livramento Condicional

O livramento condicional é uma liberdade antecipada, concedida ao condenado que

apresentou sinais de recuperação. Assinala Magalhães Noronha que “se a pena não é expiação

somente e se, sobretudo, não é vingança, mas tem caráter utilitário, que é a recuperação do

delinquente, reajustando e readaptando-o à vida em sociedade, compreende-se perfeitamente

que se lhe antecipe a liberdade, para que, ainda aqui, seja ele observado, já agora em suas

condições normais de vida, para se concluir mais severamente por sua readaptação”.12

O artigo 83 do Código Penal disciplina o livramento condicional, in verbis:

12 NORONHA, Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, v.I, p. 290.
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Art.  83  -  O  juiz  poderá  conceder  livramento  condicional  ao  condenado  a  pena

privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime

doloso e tiver bons antecedentes; 

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; 

III  -  comprovado  comportamento  satisfatório  durante  a  execução  da  pena,  bom

desempenho  no  trabalho  que  lhe  foi  atribuído  e  aptidão  para  prover  a  própria

subsistência mediante trabalho honesto; 

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela

infração; 

V -  cumprido  mais  de dois  terços da  pena,  nos casos de  condenação  por crime

hediondo,  prática  da  tortura,  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  e

terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. 

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou

grave ameaça à pessoa,  a concessão do livramento ficará também subordinada à

constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a

delinquir.

Logo,  os  pressupostos  são  objetivos  e  subjetivos,  sendo possível  perceber,  com a

leitura do art. 83, do CP e seus incisos, que o legislador teve um rigor mais acentuado no que

diz  respeito  às  exigências  de  caráter  objetivo,  bem  como  subjetivo  dos  indivíduos

reincidentes, havendo, ainda, uma rigorosa exigência do parágrafo único.

Saliente-se que a Lei 8.072/90 inseriu o item V ao dispositivo em tela (art. 83 do CP),

passando  a  ser  exigido  o  cumprimento  de  mais  de  dois  terços  da  pena,  nos  casos  de

condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas

afins e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crime de mesma natureza.

Dessa maneira, ressurgiu na legislação pátria a figura denominada “reincidência específica”,

abolida desde 1977 e muito criticada pela doutrina. (COSTA, José, 2009, p. 246). 

Importante  se  faz  destacar  o  inciso I  do art.  83  do  CP,  que  elenca  como um dos

requisitos o cumprimento de mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em

crime  doloso.  Logo,  caso  o  condenado  tenha  sofrido  condenação  anterior  por  um crime
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culposo  ou  por  uma  contravenção  penal,  não  sofrerá  impedimento  para  o  livramento

condicional. 

Fato é que, por ser um benefício, de acordo com a lei, o condenado só fará jus ao

livramento se não for reincidente. Ocorre que pode acontecer de o condenado ser primário,

mas possuir maus antecedentes, havendo omissão da lei nesse sentido. Os maus antecedentes

foram, então, equiparados à reincidência, devendo o condenado cumprir mais da metade da

pena. Foram proferidas decisões do STJ nesse sentido, como, por exemplo:

LIVRAMENTO CONDICIONAL. PENA COM MAIS DA METADE CUMPRIDA.

REQUISITOS ATENDIDOS. APLICAÇÃO, NO CASO, DO INC. II, DO ART. 83

DO CP. EMBORA NÃO SEJA O CASO DO INC. I, DO ART. 83 DO CÓDIGO

PENAL, EIS QUE NÃO POSSUI O PACIENTE BONS ANTECEDENTES, MAS

AO CONTRARIO, ERAM ELES MAUS, CABE APLICAR-SE, POR ANALOGIA,

A REGRA DO INC. II,  DO MESMO ARTIGO, E, VERIFICANDO-SE QUE O

RÉU JA CUMPRIU MAIS DA METADE DA PENA QUE LHE FORA IMPOSTA,

E  ATENDE  AOS  DEMAIS  REQUISITOS  PARA OBTER  O  LIVRAMENTO

CONDICIONAL (INC. III DO ART. 38) E ESTE DE LHE SER CONCEDIDO,

DEVENDO  O  JUIZ  DA  EXECUÇÃO  FIXAR  AS  CONDIÇÕES,  NA

CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 85 DO CÓDIGO PENAL.13 

Todavia,  tal  interpretação  se  mostrou  antigarantista,  uma  vez  que  o  princípio  da

legalidade em prejuízo do sentenciado não pode prevalecer. Estava ocorrendo uma analogia in

malam partem, ao passo que deveria ser in bonam partem. O  posicionamento,  portanto,

mostrou-se  ilógico  e  desproporcional,  de  sorte  que  a  posição  que  prevalece  no  Superior

Tribunal  de  Justiça,  atualmente,  é  no  sentido  oposto,  isto  é,  admitindo  o  livramento

condicional, desde que o condenado tenha cumprido mais de um terço da pena e não seja

reincidente. 

PENAL.  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  REQUISITO  OBJETIVO.

CUMPRIMENTO  PARCIAL  DA  PENA.  RÉU  PRIMÁRIO  E  COM  MAUS

ANTECEDENTES. 

Em se tratando de réu primário e com maus antecedentes, tem ele direito à obtenção

do livramento condicional simples (CP, art. 83, I), para o qual se exige, além dos

demais requisitos objetivos e subjetivos, o cumprimento de um terço da pena, não se

13 RHC 66222, Relator(a): Min. ALDIR PASSARINHO, 2° T., julgado em 03/05/1988, DJ 14-10-1988 PP-26383
EMENT VOL-01519-02 PP-00274.
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podendo aplicar o inciso II  do art.  83 do CP (Precedentes).  Ordem parcialmente

concedida.14 

PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MAUS ANTECEDENTES. ART. 83, I

DO CÓDIGO PENAL. 

1.  Os  pareceres  técnicos  favoráveis,  aliados  à  satisfação  pelo  sentenciado  dos

requisitos  de  ordem objetiva  e  subjetiva,  autorizam o deferimento  do  pedido  de

livramento condicional que não deve ser simplesmente afastado sob o fundamento

da ausência de bons antecedentes. Não se pode equiparar o tecnicamente primário ao

reincidente, com a exigência de cumprimento de mais da metade da pena. 

2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau.15 

A reincidência em crime doloso faz com que a concessão do benefício ocorra apenas

quando o condenado cumprir mais da metade da pena. Cabe uma reflexão a respeito de tal

inciso e das normas nesse sentido. Por que causar dificuldade, aos reincidentes, de acesso aos

benefícios? Verifica-se que a sociedade brasileira, de maneira geral, clama pelo cumprimento

efetivo da pena e o recrudescimento desta, motivo pelo qual normas como esta e muitas vezes

mais dura, estão com crescente prestígio no Congresso Nacional. Constata-se, portanto, que

acaba não importando a gravidade da infração cometida, nem as circunstâncias do delito, mas

apenas a reincidência em crime doloso. 

  3.5 – Na Extinção da Punibilidade e Extinção da Pena

É necessário, antes de adentrar o tema, entender o que é extinção de punibilidade, que,

para o jurista Nucci, é “o desaparecimento da pretensão punitiva ou executória do Estado, em

razão de específicos obstáculos previstos em lei”. Ressalte-se que o rol disposto no art. 107 do

Código Penal é somente exemplificativo, de maneira que existem outras normas extintivas de

punibilidade na Parte Especial e nas leis penais especiais16. Ainda para Nucci: 

Concretizando-se a causa de extinção de punibilidade antes do trânsito em julgado

da sentença, atinge-se o direito de punir  (jus puniendi)  do Estado, não persistindo

qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória eventualmente proferida.

Por exemplo, prescrição da pretensão punitiva, decadência, renúncia.17

14 HC 39.259/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5° T., julgado em 02/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 576.
15 HC 19.023/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 6° T, julgado em 19/03/2002, DJ 15/04/2002, p. 
263.
16 NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Comentado,10°ed. RT, 2010, p.531.
1717 (idem)
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É extinta a pretensão executória do Estado, se a extinção da punibilidade acontecer

após o trânsito em julgado, porém permanecem os chamados efeitos secundários da sentença

condenatória,  tais  como:  o  lançamento  do  nome do condenado no rol  dos  culpados,  e  a

possibilidade de gerar a reincidência e maus antecedentes, entre outros. (NUCCI, 2011, p.

595-596). 

Cabe acrescentar que, no que diz respeito à extinção da punibilidade, se esta ocorreu

por anistia ou pelo instituto da  abolitio criminis, isto é, superveniência de lei que não mais

considera o fato criminoso, não haverá a possibilidade de se configurar a reincidência. 

 3.5.1. Na Graça/Indulto/Anistia 

Necessário  se  faz  distinguir  indulto  individual  e  coletivo.  A denominada graça  ou

indulto individual é o perdão total ou parcial da pena destinado a uma pessoa determinada;

indulto coletivo é o perdão total ou parcial da pena e é destinado a um grupo de condenados.

Segundo o professor Nucci (2011, p. 598-599), a graça ou indulto individual é a clemência

destinada  a  uma  pessoa  determinada,  não  dizendo  respeito  a  fatos  criminosos.  A Lei  de

Execução Penal passou a chamá-la, corretamente, de indulto individual, nos artigos 188 a 192,

muito embora a Constituição Federal tenha entrado em contradição, uma vez que o artigo 5º,

XLIII, da Carta Magna utiliza o termo graça, ao passo que o art. 84, XII faz referência tão-

somente ao indulto. Diante da indefinição, cabe aceitar as duas denominações, a saber: graça

ou indulto individual. 

Já o indulto coletivo, como dito, é a clemência destinada a um grupo de sentenciados,

tendo  em  vista  a  duração  das  penas  aplicadas,  podendo  haver  a  exigência  de  requisitos

objetivos, como o cumprimento de certo montante da pena e a exclusão de certos tipos de

crimes, e subjetivos, como primariedade, comportamento carcerário, antecedentes (NUCCI,

2011, p. 600). 

Ressalte-se que o indulto coletivo parcial, assim como na graça ou indulto individual, 

é também denominado comutação e não extingue a punibilidade, uma vez que apenas incide 

sobre alguns aspectos da condenação, substituindo ou diminuindo a pena por outra mais 

branda, conforme demonstrado no item 3.5.1 do trabalho.

Os efeitos do indulto e da graça, segundo expõe o professor Damásio de Jesus (2006,

p. 694), apenas extinguem a punibilidade, de maneira que o crime subsiste, assim como a
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condenação irrecorrível e seus efeitos secundários, com exceção de a concessão do indulto se

dar anteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Dessa forma, o indivíduo

agraciado ou indultado que cometer novo crime será considerado reincidente. 

Cabe ainda avaliar o Decreto nº 7.648/2011, de 21 de dezembro de 2011, que concede

indulto natalino e  comutação de penas,  ressaltando que é possível  constatar os efeitos da

reincidência na comutação e no indulto, uma vez que o condenado reincidente deve cumprir

uma parcela maior da pena para obter o benefício. É necessário que o condenado comum

cumpra, no mínimo, um quarto (1/4) caso primário, enquanto o condenado reincidente deve

cumprir, no mínimo, metade (1/2) da pena para obter o benefício do indulto total (disposição

do artigo 1º do mencionado decreto). Constata-se ainda que, por força do referido decreto

(artigo 2°), há um rigor maior quanto aos requisitos da comutação no que diz respeito ao

condenado reincidente, tendo em vista que o condenado comum deve cumprir, no mínimo, um

quarto (1/4) da pena, caso primário, enquanto o condenado reincidente deve cumprir um terço

(1/3).

 3.5.2. Na Prescrição

Com a  ocorrência  do  fato  delituoso,  nasce  para  o  Estado  o  ius  puniendi,  ou,  em

melhores  termos,  o  poder  de  punir,  que  se  denomina  pretensão  punitiva.  Partindo  do

pressuposto  de  que tal  pretensão não pode eternizar-se,  o  Estado estabelece  critérios  que

limitam o exercício do poder de punir, sendo levada em consideração a gravidade da conduta

delituosa e da sanção correspondente, fixando o período – lapso temporal – dentro do qual o

Estado possuirá legitimação para aplicar a sanção necessária. 

Expirado  o  prazo  que  a  lei  estabelece,  observadas  suas  causas  modificadoras,

prescreve o poder estatal quanto à possibilidade de punição do infrator. Assim, o professor

Nucci define prescrição como “a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo,

em razão do seu não exercício,  dentro  do prazo previamente fixado”.18 Ele  afirma que  a

prescrição  constitui  causa extintiva  da  punibilidade,  em conformidade com o disposto no

artigo 107, IV, do CP. Todavia, ressalta que “contrariando a orientação contemporânea do

Direito Penal liberal, que prega a prescritibilidade de todos os ilícitos penais, a Constituição

brasileira de 1988 declara que são imprescritíveis “a prática do racismo” e a “ação de grupos

18 NUCCI, Guilherme de Souza. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 16° ed., Saraiva, p.810.
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armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático”19 (artigo

5°, XLII e XLIV).

Em suma, após o lapso temporal legalmente determinado, há a perda da possibilidade

de exercício do  ius puniendi, pelo Estado, ocorrendo a denominada prescrição. Trata-se de

instituto de direito material, ainda que influa na ação penal. Importante se faz ressaltar que

existem dois  tipos  de  prescrição:  a  da  pretensão punitiva  e  a  da  pretensão executória.  A

primeira,  disposta  no  artigo  109  do  CP,  ocorre  anteriormente  ao  trânsito  em julgado  da

sentença penal condenatória e extingue qualquer consequência do delito.  Tem efeito  mais

amplo do que a  absolvição,  pois é  como se nunca houvesse acontecido delito  algum. As

causas de aumento e de diminuição de pena incidem no prazo prescricional, assim como as

qualificadoras.  Já  as  circunstâncias  agravantes  e  atenuantes  não  são  computadas  para  o

cálculo da prescrição da pretensão punitiva abstrata – sem aplicação de pena concreta. Por

outro lado, a prescrição da pretensão executória ocorre após o trânsito em julgado da sentença

penal condenatória, sendo tratada no artigo 110 do CP,  in verbis:  “A prescrição depois de

transitar em julgado sentença penal condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se

nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço se o condenado é

reincidente”.

Nota-se, portanto, que ocorre o aumento de um terço dos prazos prescricionais no caso

de  reincidência.  Todavia,  é  importante  salientar  que  tal  aumento  diz  respeito  somente  à

pretensão executória, uma vez que o dispositivo em questão trata da prescrição após o trânsito

em julgado  da  sentença  condenatória.  Dessa  maneira,  não  ocorre  aumento,  por  conta  da

reincidência, nos prazos da prescrição da pretensão punitiva. A reincidência também deve ser

expressamente reconhecida na sentença condenatória. Caso tal fato seja desconsiderado pelo

juízo no momento da sentença, não poderá ser levado em consideração. A pena, no caso da

pretensão executória, já não é a abstratamente cominada para o delito, mas a concretamente

aplicada. Segue, a título de ilustração, julgado que faz referência ao posicionamento do STF:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.

EMBARGOS  ACOLHIDOS.  Pelos  parâmetros  fixados  em  primeira  e  segunda

instância, a pena acabou sendo fixada em seis anos, dez meses e quinze dias, o que

leva o prazo prescricional para doze anos (CP, art. 109, III, c/c o art. 110), o qual

deve  ser  reduzido  pela  metade,  dada  a  menoridade  do embargante  ao  tempo do

crime, conforme apontado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A isso

19 idem
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acresce  o  fato  de  que,  conforme jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal,  o

"aumento de um terço no prazo da prescrição em razão da reincidência não incide na

prescrição  da  pretensão  punitiva"  (HC 96.009,  rel.  min.  Cármen  Lúcia,  DJe  de

15.5.2009). Assim, tendo decorrido mais da metade do prazo prescricional de doze

anos  entre  as  causas  interruptivas  geradas  pelo  recebimento  da  denúncia  e  pela

publicação  da  sentença  condenatória  recorrível,  impõe-se  o  reconhecimento  da

prescrição da pretensão punitiva. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanada

a  contradição  apontada,  declarar  extinta  a  punibilidade  do  embargante,  pela

prescrição da pretensão punitiva.20 

Dessa  maneira,  é  inadmitida  a  aplicação  do  aumento  do  lapso  prescricional  na

prescrição  da  pretensão  punitiva  retroativa,  e  nem  na  prescrição  da  pretensão  punitiva

intercorrente ou subsequente, sendo admitida somente na prescrição executória. 

Ressalte-se  ainda  a  Súmula  220  do  STJ:  “A reincidência  não  influi  no  prazo  da

prescrição da pretensão punitiva”. 

Nos demais casos – a prescrição retroativa e superveniente – não incidirá o aumento,

haja  vista  que  tais  modalidades  de  prescrição,  ao  atingirem  a  pretensão  punitiva,

desconstituem a própria sentença. 

A reincidência interfere também na interrupção da prescrição,  ressaltando-se que a

interrupção  do  prazo  prescricional  provoca  seu  recomeço,  sem  cômputo  da  prescrição

anteriormente já iniciada. O artigo 117 do CP dispõe:

Art.117. O curso da prescrição interrompe-se:

I- pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II- pela pronúncia;

III- pela decisão confirmatória de pronúncia;

IV- pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V- pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI- pela reincidência;

§ 1° (...)

20 HC 96730 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-200 
DIVULG 21-10-2010 PUBLIC 22-10-2010 EMENT VOL-02420-02 PP-00302.
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§ 2° (...)

O inciso VI trata da reincidência como forma de interrupção do prazo prescricional.

Esse  dispositivo  se  refere  a  reincidência  posterior  à  condenação,  de  maneira  que  o

reconhecimento da prescrição e sua consequente interrupção só se darão posteriormente ao

trânsito em julgado da sentença condenatória de novo crime. Admitir-se o reconhecimento da

reincidência sem o trânsito em julgado, levando-se em consideração a data do cometimento

do  novo  crime,  afrontaria  o  princípio  da  presunção  de  inocência  (artigo  5°,  LVII,  da

Constituição Federal).

Conclui-se que a reincidência, além de ser causa modificadora do lapso prescricional

da prescrição executória (artigo 110, caput, CP), também possui o poder de interromper seu

curso (artigo 117, VI, CP). 

  3.6 – Na Reabilitação

A reabilitação, conforme ensina o professor Raizman, “é a declaração judicial de que

estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao condenado, assegurando-se o sigilo dos

registros do processo.”21 O artigo 93 do CP dispõe sobre o instituto da reabilitação, a saber:

Art.93.  A reabilitação  alcança  quaisquer  penas  aplicadas  em sentença  definitiva,

assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação,

previstos no art.92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior,  nos

casos dos incisos I e II do mesmo artigo.

É indiscutível que o condenado não pode carregar o ônus da condenação além da pena

imposta. Se não houvesse proteção à publicidade e a alguns efeitos da condenação, haveria

uma  natural  dificuldade  de  reintegração  total  do  indivíduo  ao  convívio  social.  Por  esse

motivo, o legislador protege o sigilo dos registros do processo do condenado e da própria

condenação. Ressalte-se que, antes da Reforma de 1984, a reabilitação era tida como causa

extintiva  da punibilidade;  hodiernamente,  é  tida  como instituto  autônomo.  Obviamente,  a

reabilitação pressupõe a extinção da pena ou o término de sua execução, de maneira que não

pode ser considerada uma forma de extinção de punibilidade, e, sim, causa suspensiva de

alguns efeitos penais da sentença condenatória, que visa a assegurar o sigilo dos registros

sobre o processo e a condenação. Como asseverou o Desembargador Nalini, “a reabilitação

21 RAIZMAN,Daniel Andrés.Coleção Roteiros Jurídicos,Direito Penal 1,Parte Geral,3°ed.,Saraiva, 2010,p.225.
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destina-se a reconhecer a expurgação do débito do sentenciado para com a comunidade, assim

como a declará-lo plenamente reinserido nela, de modo que, preenchidos os requisitos legais,

o réu tem direito subjetivo ao decreto reabilitatório”22. O STJ tem entendido que, por analogia

ao  que  dispõe  o  art.  748  do  CPP,  que  assegura  ao  reabilitado  o  sigilo  das  condenações

criminais anteriores em sua folha de antecedentes,  devem ser excluídos dos terminais dos

institutos de identificação criminal os dados relativos a inquéritos arquivados ou a processos

nos  quais  tenha  ocorrido  a  reabilitação  do  condenado,  a  absolvição  por  sentença  penal

transitada em julgado ou, ainda, o reconhecimento da extinção de punibilidade do acusado,

pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.23

É questionável, segundo o professor Raizman (2010, p. 225), a utilidade prática da

reabilitação,  visto que o sigilo  dos  registros  encontra-se resguardado na Lei  de Execução

Penal, sem maiores requisitos ou trâmites (artigo 202 da LEP).

Ainda segundo o professor Raizman (2010, p.  225) é  necessário que o condenado

tenha cumprido alguns requisitos para obter a reabilitação, a saber:

1- decurso  de  dois  anos  da  extinção  da  pena,  ou  terminar  sua  execução,  computando-se  o

período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação (art.

94, caput, do CP);

2- domicílio no país durante esses dois anos (art.94, I, do CP);

3- bom comportamento público e privado durante esses dois anos (art.94, II, do CP);

4- ressarcimento do dano causado pelo crime ou demonstração da absoluta impossibilidade de o

fazer, até o dia do pedido, ou exibição do documento que comprove a renúncia da vítima ou

renovação da dívida (artigo 94, III, do CP).

Quanto à revogação da reabilitação, cabe mencionar o artigo 95 do CP: “A reabilitação

será  revogada,  de  ofício  ou  a  requerimento  do  Ministério  Público,  se  o  reabilitado  for

condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa”.

A reincidência é afastada, naturalmente, se transcorrido o prazo de cinco anos (artigo

64,  I,  do  CP)  –  o  chamado  prazo  depuratório  -,  sendo  este  considerado  para  efeito  de

revogação da reabilitação.

22 TACrimSP, RO n. 1.012.457, rel. Renato Nalini.
23 STJ, Pet. n. 5.948/SP, 5a T., rel. Min. Felix Fischer, j. 07.02.2008, DJe 07.04.2008.
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Logo, são duas as condições para a revogação, a saber: que o reabilitado tenha sofrido

condenação definitiva,  como reincidente, sendo necessário, para isso, que, entre a data do

cumprimento  ou extinção da pena  e  a  infração posterior,  não tenha decorrido período de

tempo superior a 5 (cinco) anos, conforme mencionado anteriormente; e que a pena aplicada

seja restritiva de direitos ou privativa da liberdade (Exposição de Motivos da Nova Parte

Geral do Código Penal, n. 86). 

Ressalte-se que a reabilitação não possui o poder de exclusão da reincidência, uma vez

que esta é causa de revogação da reabilitação, conforme o referido art. 95 do CP. 

Em síntese, a reabilitação não extingue a condenação anterior para fim de reincidência,

uma vez que o reabilitado, ao cometer novo crime, pode tornar-se reincidente; e a reincidência

pode ensejar a revogação da reabilitação, por força do art. 95 do CP.

3.7 – Outros Efeitos

 A reincidência na Lei de Drogas – Lei n°.11.343/06. 

Os efeitos da reincidência estão presentes em diversos artigos da referida lei, como

demonstrado a seguir.

Saliente-se que a lei ora em análise trouxe um abrandamento com relação ao usuário,

tratado  no  artigo  28,  uma  vez  que,  anteriormente,  o  usuário  que  portava  droga,  caso

condenado, era punido com pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ao passo que, atualmente,

as penas para a mesma conduta podem ser de advertência a respeito dos efeitos do uso de

drogas,  prestação  de  serviços  à  comunidade  ou  comparecimento  a  programas  educativos

(cursos, palestras etc.),com duração máxima de 5 meses. 

Todavia,  apesar de conceder  tal  abrandamento,  o legislador não deixou de tratar  o

reincidente mais gravosamente do que o primário, tendo em vista que foi duplicado o tempo

de duração da prestação de serviços à comunidade, de maneira que a medida educativa de

comparecimento a programa ou curso educativo pode chegar a 10 meses de cumprimento, em

consonância com o art. 28, § 4º da Lei 11.343/06. 

Acrescente-se,  ainda,  o  fato  de  que  o  legislador  também  tratou  de  maneira  mais

gravosa o traficante reincidente, já que lhe vedou a aplicação do privilégio trazido no § 4º do
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art. 33 da referida lei, bem como a possibilidade de livramento condicional aos reincidentes

específicos, em conformidade com a disposição do art. 44, parágrafo único, do CP. 

Ressalte-se que a inconstitucionalidade do art. 44 da lei 11.343/06, reconhecida pelo

STF  em 01/09/2010  –  HC 97.256/RS  (no  sentido  de  possibilitar  a  substituição  da  pena

privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direito  quanto  ao  condenado  por  tráfico  de

entorpecentes e drogas afins), não abarca a situação do condenado reincidente, uma vez que,

ao aplicar  a  referida substituição,  será  analisado se os requisitos do artigo 44 do CP são

preenchidos  pelo  condenado,  sendo que um desses  requisitos  é  que o indivíduo não seja

reincidente em crime doloso. Logo, tendo em mente que os crimes previstos na Lei 11.343/06

não têm modalidade culposa, nunca se aplicará a substituição, uma vez que, se o condenado

for reincidente, necessariamente o será em crime doloso. 

  3.8 – Conclusão Parcial

Conclui-se, após análise dos efeitos da reincidência, que esta é, indubitavelmente, a

agravante que enseja maior número de consequências desfavoráveis ao réu:

a) sempre agrava a pena (art.63, CP);

b) prepondera na fixação da pena (art.67, CP);

c) em crimes dolosos, impede a substituição da pena privativa de liberdade por

restritivas de direito ou multa (art.44, II e 60, § 2°, CP);

d) impede a concessão do sursis em crimes dolosos (art.77,I, CP);

e) impede o início de cumprimento da pena em regime semiaberto, nos crimes

apenados com reclusão, ou aberto (art.33, § 2°, b e c, CP);

f) aumenta o prazo para concessão de livramento condicional (art. 83,II, CP);

g) aumenta o prazo para prescrição da pretensão executória (art.110, CP, última

parte);

h) interrompe o prazo da prescrição (art. 117, VI, CP);

i) revoga o sursis obrigatoriamente em caso de condenação por crime doloso (art.

81, I, CP);
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j) revoga o livramento condicional, obrigatoriamente, em caso de condenação à

pena privativa de liberdade (art.86, CP) e facultativamente na hipótese de crime ou

contravenção quando aplicada pena que não seja privativa de liberdade (art. 87, CP);

k) revoga a reabilitação quando o agente for condenado à pena que não seja de

multa (art.95, CP);

l) pode justificar a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de

liberdade (art.44, § 5°);

m) impede a prestação de fiança em caso de condenação por crime doloso (art.

323, III, CPP);

n) impede o reconhecimento de causas de diminuição de pena (arts. 155, § 2°, e

171, § 1°, CP);

o) impede o livramento condicional (art.83, V, do CP) quando houver reincidência

específica  em crime hediondo,  prática  de tortura,  tráfico  ilícito  de entorpecentes  e

drogas afins e terrorismo;

p) possibilita  a  decretação  de  prisão  preventiva  do  réu  reincidente  em  crime

doloso art. 313, III, do CPP).

Já existe doutrina defendendo, pelas diversas razões demonstradas, que o aumento de

pena  decorrente  da  reincidência  não  seja  automático,  tendo  em  vista  que  o  fato  de  ter

cometido dois crimes não quer dizer, obrigatoriamente, que haja um maior grau de reprovação

da conduta do agente (GOMES, Luiz Flávio e MOLINA, Antonio García-Pablos, 2007, 741).

É certo que tal interpretação se mostra em consonância com a realidade de funcionamento de

justiça - especialmente no que se refere à seletividade -, com os estudos criminológicos atuais

– indicativos da ineficiência e dos altos custos sociais do incremento e da repressão penal - e

com os preceitos do estado democrático de direito.
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CAPÍTULO 4 – Constitucionalidade X Inconstitucionalidade da Reincidência: Avaliação

do Instituto

4.1 - O Garantismo

A previsão da reincidência penal, assim como dos antecedentes, figura como um

retrocesso diante do sistema que se firmou com a Constituição Federal de 1988, a saber:

um sistema penal constitucional. Observa-se que, entre a reincidência e o garantismo,

existe uma contradição.

Ressalte-se que o garantismo está relacionado com a ideia de um modelo normativo que,

no que diz respeito ao direito penal, tem como essência buscar a estrita legalidade; já no plano

político, visa à minimização da violência e à maximização da liberdade. Já quanto ao aspecto

jurídico, o garantismo visa a impor ao Estado o entendimento de que a função punitiva seja

exercida seguindo a máxima legalidade quanto aos direitos inerentes aos cidadãos. 

A reincidência é antigarantista principalmente pelo seu papel estigmatizante, uma vez

que segrega, separa, difere os indivíduos entre os que “sabem ou aprenderam a viver no corpo

social” e os “que não sabem”, isto é, “os que insistem em permanecer cometendo delitos”.

Logo,  os  indivíduos  acabam  sendo  “etiquetados”  ou  “marcados”,  de  maneira  que  são

diferenciados dos outros integrantes da sociedade.

Todavia,  modernamente,  o  direito  penal  possui  como  base  o  princípio  da

legalidade, o que significa dizer que existe uma separação entre direito e moral, assim

como  a  positivação  dos  direitos  fundamentais,  representada  pelo  princípio  da

secularização,  o  qual  possui  amparo constitucional,  sendo a  legitimidade  externa  do

direito penal.

De frisar-se que o princípio da secularização acarreta efeitos, sendo estes tanto de

ordem moral e instrumental penal. No que diz respeito ao injusto, é certo que o direito

penal visa a impedir a prática de condutas consideradas prejudiciais à sociedade. Já no

que se refere ao aspecto instrumental, não deve o juízo valorar os critérios de caráter
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intrínsecos do réu, de maneira que apenas as condutas sejam observadas "mas somente

acerca dos fatos penalmente proibidos que lhes são imputados e que podem, por outra

parte,  ser  empiricamente  provados  pela  acusação  e  refutados  pela  defesa".24 Logo,

seguindo  tal  raciocínio,  torna-se  possível  perceber  que  as  disposições  com  caráter

subjetivo, assim como a reincidência, não estão vetando condutas, mas o próprio ato de

“ser”. O indivíduo é castigado não só pelo que fez, mas simplesmente pelo que é. 

Convém mencionar o posicionamento de ZAFFARONI, que expõe ser a reincidência

instituto antigarantista, citando que: 

Cuando el discurso jurídico-penal pretende legitimar la sanción al hombre por lo
que es y no por lo que hizo, quiebra un principio fundamental del derecho penal de
garantías, que es la intangibilidad de la conciencia moral de la persona..25  

Posteriormente,  o mencionado jurista ressalta o seu entendimento de que o Direito

Penal avançaria grandemente ao excluir a reincidência do ordenamento, a saber: 

La recuperación del pleno derecho penal de garantías daría un paso sumamente

significativo  con  la  abolición  definitiva  de  la  reincidência  y  de  sus  cercanos

conceptos, evocativos en todos los tiempos de las desviaciones autoritarias respecto

de  los  principios  fundamentales  del  derecho  penal  liberal  y,  especialmente,  del

estricto derecho penal de acto.26

4.2 - O Estado Democrático de Direito e sua base principiológica

Houve a instauração, com o Estado Democrático de Direito, de um sistema dotado de

limitações ao exercício do poder estatal. Há, de um lado, a lei e o princípio da legalidade e, de

outro, a obrigatoriedade de atenção ao conteúdo das normas, de maneira que somente a lei não

é  suficiente,  mas,  sim,  que  esta  contenha  os  valores  da  sociedade,  que  hoje  refletem,

basicamente,  os direitos fundamentais. Isso quer dizer que qualquer autoridade e qualquer

poder político devem garantir os direitos fundamentais e seu adimplemento, a fim de evitar

um possível totalitarismo estatal. Os direitos humanos, porém, também possuem validade e

são oponíveis em relação aos outros integrantes da sociedade. O que se pretende é limitar o

poder estatal para, posteriormente, dar-lhe força, de maneira a serem garantidos os direitos

humanos. Verifica-se, portanto, que a base principiológica do atual Estado diz respeito aos

24 CARVALHO, Salo de. Reincidência e antecedentes criminais: abordagem crítica desde o marco 
garantista. Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre: Nota Dez/ ITEC, 2001, p.531.
25 NeoPanopticum. Artículos de Derecho y Ciências Sociales. Reincidência. (Disponível 
em:http://neopanopticum.wordpress.com/2006/07/12/reincidencia-e-zaffaroni/. Acessado em: 01/dez/2012.
26 Idem.
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direitos humanos, uma vez que dão origem aos direitos fundamentais. Logo, não basta dar-

lhes garantia, mas também efetividade.

Tendo em vista que, conforme exposto, os direitos fundamentais formam o parâmetro

do modelo de Estado adotado e que a dignidade da pessoa humana é a base axiológica do

esquema jurídico e legislativo, existe, para sua efetiva garantia e proteção, a Constituição,

que, segundo Miranda (MIRANDA, Jorge, 1997. p. 92.), num regime de democracia social,

possui  a  funcionalidade  de  legitimar  o  poder  estatal  e  organizar  o  Estado,  além  de

funcionalidades  jurídica  (devido  ao  intenso  conteúdo  valorativo  que  possui,  inclusive

positivando alguns dos direitos humanos), política e transformadora. 

Inobstante  tratar-se  o  tópico  sobre  a  reincidência,  é  oportuno  trazer  à  baila  o

ensinamento de Lopes Júnior a respeito dos antecedentes criminais como fatores de análise

(para aumentar a pena acima de seu mínimo legal) da primeira fase de aplicação da pena, uma

vez que os antecedentes gerariam um caráter de estigmatização do indivíduo, fazendo o autor

analogia à teoria do “etiquetamento”27, que seria um dos efeitos do processo penal. Na dicção

do doutrinador, a pessoa submetida ao processo penal perde sua identidade, sua posição e

respeitabilidade social, passando a ser considerada desde logo como delinquente, ainda antes

mesmo da sentença e com o simples indiciamento. Em síntese, recebe uma nova identidade,

degradada, que altera radicalmente sua situação social.

No mesmo sentido,  Bueno de  Carvalho e  Carvalho  sustentam a  desconstrução do

instituto  dos  antecedentes  diante  do  princípio  da  secularização,  uma vez  que  se  aliado  à

circunstância da conduta social do agente (ambas previstas no artigo 59 do Código Penal)

reforça-se ainda mais a culpabilidade do autor, em detrimento da culpabilidade do fato.28

Retomando a questão em torno da reincidência, é importante ressaltar que a doutrina e

a jurisprudência divergem acerca de sua aplicabilidade,  não só pela presença do vocábulo

“sempre” no caput do artigo 61 do Código Penal, bem como pela discussão em torno da (in)

constitucionalidade do instituto frente à Carta Constitucional de 1988. É certo que,  muito

embora seja instituto positivado, não há consenso nem na jurisprudência e nem na doutrina

27 A denominada labelling approach, sobre a qual se remete a BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e 
crítica do direito penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Renavan – Instituto Carioca de 
Criminologia, 2002. Pensamento Criminológico.
28 BUENO DE CARVALHO, Amilton. CARVALHO, Salo de. Aplicação da pena e garantismo. 2 ed, ampl. Rio
de Janeiro: Lúmen Júris, 2002. p.53. Anota-se que os doutrinadores em comento também são contrários ao 
reconhecimento da reincidência, conforme se verá a seguir.
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quanto à sua aplicabilidade. No presente capítulo serão abordados o posicionamento de alguns

autores sobre o tema e alguns julgados, em especial os da Quinta Câmara Criminal do Egrégio

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma vez que pioneira em classificar a reincidência

como inconstitucional, de maneira a apoiar a sua inaplicabilidade.

4.3 - Aspectos trabalhados pela doutrina

Primeiramente,  necessária  se  faz  uma reflexão sobre  a  punibilidade,  que  deve  ser

constatada  a  partir  de  um processo  penal,  no  qual  tenham sido  respeitados  os  princípios

constitucionais,  principalmente  os  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  A

punibilidade a ser verificada é no sentido do direito penal do fato, e não do autor, isto porque

o direito  penal  do autor é contrário aos fins buscados pelo garantismo.  Tal  reflexão é de

extrema importância, uma vez que o indivíduo deve ser punido pelo que fez, sendo o direito

penal observador das condutas e não do sujeito em per si; caso assim o fosse, estaríamos

diante de um Estado totalitário, e não garantista. Haveria um retrocesso ao tempo em que os

indivíduos  eram  punidos  por  suas  características  e  opiniões,  ou,  simplesmente,  porque

ousavam divergir, isto é, estaríamos num regime ditatorial.

No  que  diz  respeito  ao  citado  “direito  penal  do  autor”,  Zaffaroni  e  Pierangeli

manifestam  algumas  considerações,  e  estas  merecerem  observância,  uma  vez  que  muito

esclarecedoras: 

(...) em sua manifestação extrema, é uma corrupção do direito penal, em que não se

proíbe o ato em si, mas o ato como manifestação de uma “forma de ser” do autor,

esta sim considerada verdadeiramente delitiva. O ato teria valor de sintoma de uma

personalidade: o proibido e reprovável ou perigoso, seria a personalidade, e não o

ato. Dentro desta concepção não se condena tanto o furto, como o “ser ladrão”, não

se condena tanto o homicídio como ser homicida, o estupro, como o ser delinqüente

sexual, etc.29

A partir da explicação sobre “direito do autor” e “direito do fato”, ofertada por tais

doutrinadores,  torna-se  possível  demonstrar  e  compreender  as  críticas  elaboradas  pela

jurisprudência e doutrina em relação à reincidência e quanto aos motivos de entendê-la como

instituto inconstitucional.

29 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito pena brasileiro: parte geral.
4 ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 118.
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A  reincidência,  para  Zaffaroni  e  Pierangeli,  está  em  desacordo  com  o  Estado

Democrático  de  Direito,  tendo  em vista  o  próprio  fundamento  do  instituto.  Os  referidos

juristas  traçaram  diversos  posicionamentos  doutrinários  para  esclarecer  o  motivo  do

agravamento da pena pela reincidência, concluindo tratar-se de instituto inconstitucional, em

virtude da proibição do bis in idem. Importante se faz demonstrar uma das observações feitas

pelos autores:

A mais difundida (...) é que a reincidência demonstra uma maior periculosidade da

pessoa. (...) Todavia, a periculosidade, no caso de se poder valorá-la, constitui um

juízo fático, e por conseguinte, jamais poderia ser presumido jure et de jure, porque

se assim fosse, estabeleceria a presença de um fato quando o fato não existe, e isso

na ciência jurídica, não se denomina “presunção” e sim “ficção”.30 

A mencionada análise é, indubitavelmente, pertinente, uma vez que o fundamento da

reincidência vai de encontro aos elementos básicos do Estado Democrático de Direito, como a

dignidade  da  pessoa  humana.  De  acordo  com  o  sistema  adotado  no  Brasil,  quando  um

indivíduo é submetido ao processo penal, deve este ser considerado inocente até que seja

proferida  uma  sentença  penal  condenatória,  isso  devido  ao  princípio  da  presunção  de

inocência. Nessa mesma lógica, não é correto que, durante a apuração de possível prática de

um delito praticado pelo indivíduo, seja este já considerado “perigoso”31 pelo fato de existir

anterior  sentença penal  condenatória  transitada em julgado. Além disso,  tendo em vista o

princípio  da  secularização,  dissocia-se  a  conduta  “moral”  da  conduta  “penal”;  logo,  este

indivíduo  que  está  submetido  ao  processo  penal  deve  ser  julgado  por  um fato,  em tese,

cometido por ele e não pelo seu comportamento social.

É, inclusive, por isso, que alguns juízes acabam não observando, na primeira fase de

aplicação da pena; questões que dizem respeito à “personalidade do agente”.32 Convém, sobre

tal princípio, mencionar Bueno de Carvalho e Carvalho, segundo os quais o princípio está

incorporado em nossa realidade constitucional,  não sendo dedutível  dos  demais  valores  e

princípios, mas sendo ‘o’ princípio do qual aqueles são dedutíveis. Nesse sentido, a categoria

corresponde  a  um dos  núcleos  substanciais  do  ordenamento  jurídico,  juntamente  com os
30 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. V.1. 6 ed. 
rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 716-719.
31 O próprio vocábulo “perigosa” não encontra guarida no direito penal contemporâneo, justamente por remeter 
ao já abandonado “direito penal do autor”, com exceção das medidas de segurança.
32 Exemplificativamente: Ação Penal n2.06.0010420-7, 1Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre/RS, 
publicada em 27/06/2006, Juíza Prolatora: Katia Elenise Oliveira da Silva; Ação Penal n2.05.0767837-1, 1Vara 
Criminal do Foro Central de Porto Alegre/RS, publicada em 10/07/2006, Juiz Prolator: Márcio André Kepler 
Fraga e Ação Penal n 2.06.0049586-9, 1Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre/RS, publicada em 
19/09/2006, Juiz Prolator: Laércio Luiz Sulczinski.
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preceitos  preambulares  da  Constituição  (o  pluralismo,  a  fraternidade,  o  pacifismo  e  a

igualdade) e os ‘fundamentos’ estabelecidos no artigo 1o (soberania, cidadania, dignidade da

pessoa humana, pluralismo político).33 Tais princípios ou valores constitucionais, sedimentam

os pilares axiológicos sob os quais está fundada a República, conformando a estrutura jurídica

basilar do Estado, diluindo e contaminando sua carga valorativa às demais esferas normativas.

Zaffaroni e Pierangeli ensinam que existe outra alegação para explicar a reincidência:

“(...)  dentro  da  teoria  psicológica  da  culpabilidade,  sustentou-se  que  a  reincidência

demonstrava uma decisão da vontade do autor mais forte ou dotada de maior permanência.”34

Ocorre que tal alegação não se sustenta, uma vez que, conforme tais autores esclarecem, pode

acontecer de o delito posterior divergir do anteriormente praticado quanto à espécie, o que não

demonstraria a mencionada “vontade mais forte, ou de maior permanência”. 

Ainda  no  que  diz  respeito  à  crítica  da  reincidência  por  estar  relacionada  com  o

abandonado  “direito  penal  do  autor”,  vale  mencionar  que  no  nosso  Código  Penal,  a

reincidência, além de agravar a pena do (novo) delito, constitui-se em fator obstaculizante de

uma série de benefícios legais, conforme já demonstrado em capítulo próprio neste trabalho.

Esse duplo gravame da reincidência é antigarantista, sendo, à evidência, incompatível com o

Estado  Democrático  de  Direito,  mormente  pelo  seu  componente  estigmatizante.  Existe  a

problemática  referente  aos  inúmeros  efeitos  gerados  pela  reincidência,  (abordados  neste

trabalho no capítulo 3), além da questão da “estigmatização” ou “etiquetamento” do indivíduo

submetido  ao  Poder  Judiciário  na  esfera  criminal,  uma  vez  que  ao  ser  tratado  como

reincidente,  já  é  visto como “delinqüente” contumaz.  A observação realizada inicialmente

quanto à distinção entre direito  penal do fato  versus direito  penal  do autor encontra aqui

fundamento, uma vez que, para explicar a reincidência são levados em consideração aspectos

subjetivos, e não objetivos, o que não é cabível num sistema de garantismo, vigente no Estado

Democrático de Direito. 

Carvalho, ao explanar sobre a reincidência, expõe algumas críticas quanto à taxação

do indivíduo que está participando de um processo penal, a saber, 

O rótulo da reincidência estabeleceria  papéis  e  estigmas  – perverso,  inadaptado,
perigoso, hediondo – gerando expectativas do público que consome o sistema penal.
Tal expectativa atua nitidamente como influência, potencializando o comportamento
futuro como ‘reincidente’. Criar-se-iam novos status nas relações em sociedade, e o

33 Op. cit. p.15-16.
34 Op. cit. p. 717.
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‘crime’ é também um status  (negativo), que tendem a negar a finalidade oficial da
pena – ressocialização.35 

Nesse sentido, Streck expõe o entendimento de Zaffaroni, ressaltando que se o direito

penal não estiver punindo o autor de um delito  pelo que ele fez,  e sim pelo  que ele é,  o

instituto da reincidência mostra-se incongruente no contexto de um Estado Democrático de

Direto;   e ressalta ainda que tal  valoração é contrária ao princípio da “intangibilidade da

consciência moral da pessoa.”36
 Ressalte-se que desse entendimento também compartilham

Bueno de Carvalho e Carvalho, informando que a natureza da reincidência e a argumentação

de que deve haver uma penalização maior são frutos criminológicos “de autor” e de teorias

dogmáticas baseadas “nas noções de periculosidade social e/ou patologia individual”.37 Cabe,

ainda, mencionar a posição de Nassif, que a princípio se mostrava a favor da aplicação da

reincidência sob o fundamento de existir  uma “especial  carga de culpabilidade”.  Todavia,

após refletir sobre os aspectos psicológicos do instituto da reincidência, bem como sobre a

estrutura  do  Estado  Democrático  de  Direito,  alterou  seu  posicionamento,  entendendo,

portanto, que a reincidência é inaplicável, devido à sua inconstitucionalidade, de maneira a

compartilhar da linha de pensamento dos juristas mencionados anteriormente. Nassif conclui

que “A pena é um mal necessário. A reincidência não. Sem função teleológica, sem aplicação

agravante. Nada a justifica.”38 

Faz-se possível, após o que foi explanado, afirmar que a principal motivação contra a

reincidência está nos efeitos que esta proporciona ao indivíduo que acaba “etiquetado” pelo

seu reconhecimento. Além do mais, a aversão ao instituto também se dá pelo fato de haver

inconstitucionalidade, uma vez que se trata de bis in idem, visto que a agravação da pena, bem

como a negativa de direitos em decorrência da reincidência demonstram incongruência, pois

confrontam  a  intangibilidade  da  coisa  julgada,  prevista  no  artigo  5°,  inciso  XXXVI,  da

Constituição Federal de 1988, conforme será demonstrado a seguir.  Ressalte-se que Zaffaroni

e Pierangeli afirmam que “em toda a agravação de pena pela reincidência existe uma violação

do princípio  non bis in idem.”39. E, no que diz respeito à inconstitucionalidade do instituto,

ensinam que: “(...) a agravação pela reincidência não é compatível com os princípios de um

direito penal de garantias, e a sua constitucionalidade é sumamente discutível”.40

35 CARVALHO, Op.cit. p.02.
36 STRECK, op. cit, p. 71.
37 CARVALHO, Bueno; CARVALHO. Op. cit. p.64.
38 NASSIF, Aramis. Reincidência: Necessidade de um Novo Paradigma. In: Direito Penal e Processual Penal: 
uma abordagem Crítica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002. p. 195-213.
39  ZAFFARONI, Eugenio, PIERANGELI. Op. cit. 2002, p. 840.
40 Idem.
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Após  tais  críticas  à  reincidência,  passaremos  a  analisar  posicionamentos

jurisprudenciais que versam sobre a inaplicabilidade do instituto em tela: 

Como será possível perceber a partir  da análise dos julgados, o entendimento pela

inaplicabilidade da reincidência está no fato de evitar a estigmatização do indivíduo que se

encontra submetido ao processo penal e evitar que um instituto inconstitucional continue com

força.

Convém mencionar o posicionamento do Desembargador Amilton Bueno de Carvalho,

que entende que a reincidência deve ser inaplicável por configurar bis in idem, de maneira que

o condenado acaba por responder pelo que ele é, e não pela sua conduta, de maneira que se

estaria diante do direito penal do autor. Ressalta o referido Desembargador que o instituto da

reincidência, juntamente com os antecedentes criminais, “fazem vigorar o não-democrático

direito penal do autor e implicam em indisfarçável bis in idem.”41
 

Nesse sentido, faz-se mister trazer à baila a necessária distinção entre o direito e a

moral, e o princípio da estrita jurisdicionariedade, no sentido de que o magistrado deve aplicar

o direito ao caso que se está julgando, em concreto, de maneira a não punir o autor pelo que é,

mas sim pelo que fez, observando-se a conduta tipificada penalmente. 

Saliente-se, ainda, o posicionamento do Desembargador Aramis Nassif, que se refere à

questão pelo ângulo teleológico,  mencionando que quando se trata de reincidência,  faz-se

imprescindível  refletir  sobre  as  finalidades  da  pena,  sendo  uma  destas,  a  recuperação  –

ressocialização - do agente, ou seja, não há apenas a intenção de evitar a reincidência. A partir

de tal questão, cabe o questionamento sobre o motivo do acréscimo causado pela reincidência

na  segunda  fase  de  aplicação  da  pena.  Conclui  o  desembargador  que,  se  a  pena  não

ressocializa, isto é, não cumpre sua função teleológica, não há fundamento para concordar

com  a  aplicação  da  reincidência.  Nassif  ressalta  que,  associada  à  ausência  de  função

teleológica na aplicação da reincidência, também existe a sua inconstitucionalidade, uma vez

41 Trecho extraído do corpo do voto proferido na Ap. Crim. n70011717642, 5° Câmara Criminal do TJRS, rel. 
Des. Amilton Bueno de Carvalho. j. 22/06/2005.  



60

que ocorre bis in idem.42 Com o fim de ilustrar o referido posicionamento do desembargador,

traz-se um trecho de um dos acórdãos que proferiu:

1. ROUBO. BEM JURÍDICO, PATRIMÔNIO; POSSE CIVIL. TUTELA APENAS

A  POSSE.  REGRAS  DE  CONSUMAÇÃO  EQUIVOCADAS  COM  A

APLICAÇÃO DE DIREITO CIVIL NO DIREITO PENAL; 2. ROUBO E PORTE

DE  ARMA.  SUBSUNÇÃO.  3.  APENAMENTO.  REAÇÃO  PUNITIVA,

INSUFICIENTE  PARA  EXASPERAR.  4.  MAJORANTES:  NÃO  BASTA  A

QUANTIDADE.  QUALIDADE  CONSIDERADA.  5.  REFORMATIO  IN

MELLIUS.  POSSIBILIDADE.  REINCIDÊNCIA.  INAPLICABILIDADE  PARA

EXASPERAR A PENA. 6. REGIME CARCERÁRIO. REINCIDENTE. REGIME

MAIS GRAVOSO.

(...)3.  A pena não deve estar  imbuída apenas de carga retributiva,  sob perigo de

desrespeito  aos  ditames  do  Direito  Penal  Democrático.  É  inadmissível  que,  sob

influência  dos  vetores  da  “reação  punitiva”,  os  operadores  do  direito  venham

agravar ainda mais as conseqüências estigmatizantes inerentes à condenação penal.

4. Não basta a quantidade de majorantes – na hipótese a pluralização foi mínima –

mas sim e também a qualidade das mesmas, onde se possa aferir, para minimizar ou

maximizar as conseqüências da exasperação. (...) Se a sanção não pode cumprir sua

função, qual a razão do acréscimo pela reincidência? A pena é um mal-necessário. A

reincidência  não.  Sem  função  teleológica,  sem  aplicação  a  agravante.  Nada  a

justifica. Trata-se, pois de desconsiderar a tipificação, ou prévia previsão legal do

artigo 61, I,  do CP, para o efeito de rejeitar sua aplicação, vez a necessidade de

adequação à moderna situação do direito penal. 6. A reincidência, ainda que vedada

a  exasperação  da  pena  por  seu  reconhecimento,  mormente  quando  se  tratar  de

reincidente  específico,  leva,  para  cumprimento  da  pena,  ao  regime  carcerário

imediatamente mais gravoso ao que seria fixado se inexistisse o gravame. Recurso

parcialmente provido, por maioria.43 

Note-se  a  preocupação  com o  “etiquetamento”  do  indivíduo,  a  estigmatização,  os

efeitos danosos gerados pela reincidência, a ocorrência de  bis in idem e a inobservância do

fim teleológico da pena, a saber: ressocializar. 

42 Precedentes consultados a título de estudo para a transcrição da conclusão em comento, além do já colacionado
acima, todos da 5. Câmara Criminal, nos quais foi relator o Desembargador Aramis Nassif: Ap. Crim. 
70007004245, julgada em 15/10/2003; Ap. Crim. 70006861157, julgada em 26/11/2003; Ap. Crim. 
70007242688, julgada em 26/11/2003; Ap. Crim. 70008100984, julgada em 14/04/2004; Ap. Crim 
70008302739, julgada em 19/05/2004; Ap. Crim. 70008551400, julgada em 03/08/2004; Ap. Crim. 
70006118749, julgada em11/08/2004; Ap. Crim 70008417404, julgada em: 11/08/2004; Ap. Crim. 
70013038930, julgada em 04/01/2006.
43 Ap. Crim. 70013370515, 5a. Câmara Criminal do TJRS, julgada em 25/01/2006.
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4. 4 – Quanto aos princípios constitucionais:

4.4.1 - O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

O princípio da dignidade da pessoa humana tem clara conceituação nas palavras de

Moraes, a saber: “A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à

pessoa,  que  se  manifesta  singularmente  na  autodeterminação consciente  e  responsável  da

própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas”.44 Neste

sentido, a dignidade da pessoa humana deve estar sempre balizada no respeito ao ser humano

e aos seus conjuntos de valores e bens, como indivíduo e ser integrante da sociedade.

Ocorre  que  o  já  mencionado  “etiquetamento”  causado  pela  reincidência  vai  de

encontro à dignidade humana, uma vez que causa uma expectativa social negativa, que muitas

vezes atrapalha o processo de reinserção social – ressocialização.

A ressocialização é fundamental quando se trata de dignidade da pessoa humana e,

ao se verificar a incidência, sobre o indivíduo, de uma punição mais severa que a anterior,

como  resposta  do  Estado  ao  “fracasso”  da  pena  aplicada,  vislumbra-se  claramente  uma

afronta à dignidade do indivíduo apenado, uma vez que este estará sendo punido em excesso,

como consequência da incompetência do Estado.

O mais grave é observar que o desrespeito à condição humana do condenado não

choca a sociedade, não a comove, mas, ao contrário, esta muitas vezes se mostra indiferente,

chegando ao ponto de aceitar as práticas penosas e injustas impostas aos apenados, vistos

como “inimigos”. Não se espera que estes seres sejam tratados como pessoas, tendo em vista

que  tal  tratamento  colocaria  o  direito  à  segurança  das  demais  pessoas  em  situação  de

“vulnerabilidade”.  Acaba  que  o  sistema  prisional  se  mostra  um  espetáculo  de  práticas

horrendas,  que não causa revolta  na opinião pública e  muito menos nos  governantes,  até

porque o que se percebe é que isso é o esperado, a saber: o sofrimento, a dura punição, a

expiação da culpa e total  segregação, sendo os tais  indivíduos os pagantes pelas mazelas

sociais. 

Ocorre que tal posicionamento não pode encontrar amparo no sistema de garantias

adotado  pela  Constituição  Federal  de  1988,  e  muito  menos  num Estado  Democrático  de

Direito. Não se pode fechar os olhos para o total desrespeito ao princípio da dignidade da

44 MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5°ed. São Paulo: Atlas,
2005, p.128.
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pessoa humana, e deixar que se mantenha um instituto com tal fim no ordenamento jurídico.

Fato é que o indivíduo que voltou a delinquir não deve ter a sua dignidade suprimida, sendo a

agravante de reincidência um instituto contrário aos ditames constitucionais.

4.4.2 – O Princípio da Culpabilidade

Não serão tecidos esclarecimentos sobre a os elementos da culpabilidade, a saber:

imputabilidade,  potencial  consciência  da  ilicitude  e  exigibilidade  de  conduta  diversa,  de

maneira  que  apenas  é  necessária,  no  momento,  a  conceituação  simples,  a  fim  de  restar

demonstrada a sua violação frente ao agravamento da pena em decorrência do cometimento

de uma segunda conduta delitiva. 

A culpabilidade  é  o  juízo  de  reprovação  pessoal,  que  tem  na  potencial  ou  real

consciência da ilicitude o seu principal elemento.  Carvalho expõe que “instrumentalmente, a

culpabilidade, além de ser o fundamento da imputação do delito e da aplicação da sanção

criminal,  adquire  importância  inegável  como  critério  de  dosimetria  da  pena  –  pena

proporcional (razoável) à violação do bem tutelado”.45

 Quanto ao denominado ius puniendi, a legitimidade do Estado exige que a aplicação

da pena seja balizada na proporcionalidade da culpabilidade do agente, de maneira a impedir

que  sejam  aplicadas  sanções  desproporcionais  à  conduta,  ou  além  do  limite  de  sua

culpabilidade, isto é, uma sanção excessiva. Fato é que a reincidência agrava em demasia a

sanção,  não  porque  este  cometeu  uma  infração  mais  grave,  ou  porque  adquiriu  um

conhecimento mais profundo sobre a antijuridicidade da conduta, mas simplesmente pelo fato

de ser um autor específico, alguém que foi de antemão “etiquetado”, não havendo qualquer

avaliação acerca da culpabilidade em si.

O respeito  ao princípio da culpabilidade traz a consciência  jurídico-penal  de que

ninguém será punido mais severamente do que o merecido pela sua conduta, isto é, a pena

está  em consonância  com a  medida da culpabilidade.  Observe-se que tal  princípio não é

respeitado quando da aplicação da reincidência, uma vez que não há qualquer equilíbrio entre

culpabilidade  e  punição,  ocorrendo,  na  verdade,  uma  análise  crua  de  uma  condenação

anterior. Com a reincidência, a pena acaba sendo proporcional ao sujeito, e não ao ato que ele

cometeu.

45 CARVALHO, Salo. Pena e Garantias: Uma leitura do Garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. Rio de 
Janeiro: Lúmen Juris, 2001. p. 124.
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Convém mencionar, nessa mesma linha, o posicionamento de ROXIN:

 La culpabilidad para la medición de la pena atañe al supuesto de hecho o tipo de

conexión para la medición de la pena y por tanto al ‘conjunto de los momentos que

poseen relevancia para la magnitud de la pena en el caso concreto.46

BATISTA tece  esclarecimentos  extremamente  importantes  sobre  o  princípio  da

culpabilidade, a saber: 

O princípio da culpabilidade deve ser entendido, em primeiro lugar, como repúdio a

qualquer espécie de responsabilidade pelo resultado, ou responsabilidade objetiva.

Mas  deve  igualmente  ser  entendido  como  exigência  de  que  a  pena  não  seja

infringida senão quando a conduta do sujeito, mesmo associada causalmente a um

resultado, lhe seja reprovável.47

Fica evidenciada, pelos esclarecimentos traçados, que a reincidência vai de encontro

ao princípio da culpabilidade. Segundo as palavras de TELES, que também se posiciona nesse

sentido, a reincidência não pode ser acatada no ordenamento jurídico,  tendo em vista que

“diante do principio da culpabilidade, e tratando-se de um direito penal do fato, não se pode

aceitar que a reincidência conduza à necessidade de maior agravação da pena. Conquanto seja

uma  circunstancia  exclusivamente  ligada  ao  individuo,  ao  seu  passado,  e,  portanto,

absolutamente independente de fato criminoso, não deve sequer ser considerada no momento

da fixação da pena”.48 

4.4.3 - O Princípio da Proporcionalidade

Nas palavras de FREITAS, “o princípio da proporcionalidade quer significar que o

Estado não deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na consecução dos seus

objetivos”.49

Por sua vez, CANOTILHO  esclarece que o princípio da proporcionalidade "proíbe

nomeadamente as restrições desnecessárias, inaptas ou excessivas de direitos fundamentais"50

E "os direitos fundamentais só podem ser restringidos quando tal se torne indispensável, e no

46 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito. Trad. 
Diego-Manuel Luzón Peña. Madrid: Thonson Civitas, 2003. t. 1, p. 814.
47 BATISTA, Nilo. Op.cit., p.103.
48 TELES, Ney Moura. Direito Penal. Parte Geral II, São Paulo: Led, 1998, p. 142.
49 FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São Paulo: Malheiros,
1997, p. 56.
50 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Almedina, 1991, p. 40, apud 
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais. 2.ed. São Paulo: Editora RT, 2002, p.134.
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mínimo  necessário,  para  salvaguardar  outros  direitos  ou  interesses  constitucionalmente

protegidos".51 

Nesse sentido, o princípio ora tratado busca evitar que o Estado atue excessivamente,

ou de maneira desproporcional, no momento de aplicação das sanções penais. Logo, partindo

desse  entendimento,  é  possível  comprrender  que  a  reincidência  é  um  caso  de  aplicação

desproporcional da pena, sendo violado o princípio da proporcionalidade, uma vez que tal

instituto tem o condão de agravar a pena de um delito futuro.

4.4.4 - A Dupla Punição ou Princípio do non bis in idem

O princípio do non bis in idem está expresso num brocardo latino que indica que não

devem  ocorrer  duas  ações  sobre  a  mesma  coisa.  No  que  se  refere  ao  Direito  Penal,  o

entendimento  é  a  de  que  a  mesma  ação  não  pode  ser  punida  duas  vezes  ou  a  mesma

circunstância duas vezes ponderada para fim de aplicação de pena. Em suma,  bis in idem,

como mencionado, é incidência de dois atos sobre uma mesma coisa, e, no Direito Penal, a

aplicação de duas penalidades pelo mesmo fato a uma única pessoa. Logo, non bis in idem é a

não aplicação do bis in idem, sendo este princípio adotado pelo sistema constitucional penal.

A partir da breve conceituação do princípio em questão, já é possível observar que há

um descompasso em relação à agravante de reincidência. Talvez seja este o princípio que

sofra a mais evidente violação. 

Fato é que a reincidência atua como uma sobrepunição, isto é, pune-se não somente

levando em consideração a conduta criminosa a ser julgada,  mas também obsevando-se a

conduta já cumprida pelo sujeito. Logo, leva-se em consideração o “débito já quitado perante

a  Justiça”,  para  o fim de  agravar  a  nova pena.  Com isso,  é  possível  levantar  a  seguinte

reflexão: o sujeito cometeu um delito e cumpriu a pena. Posteriormente, em novo delito, tem

sua  pena  agravada pelo  fato  de  existir  uma condenação anterior.  Ora,  o  sujeito  não está

sofrendo uma dupla punição pela conduta anterior? Não haveria afronta ao non bis in idem?

No caso da agravante de reincidência, o legislador determinou que esta atue sobre a

mesma conduta,  praticada  pelo  mesmo sujeito,  contra  o  mesmo bem jurídico  (nos  casos

denominados  como  reincidência  específica)  e,  nos  casos  da  denominada  reincidência

genérica, a situação é ainda mais grave, uma vez que sequer há o interesse em observar se o

51 Idem.
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agente cometeu a mesma espécie criminal,  de maneira que a dupla punição simplesmente

incida, sem qualquer análise. Com isso, o sujeito não é mais julgado somente pela conduta

delituosa que praticou, mas, sim, pelo que é (direito penal do autor), sendo visto como um já

condenado que insistiu em continuar delinquindo, demonstrando que não se ressocializou.

Convém mencionar  o posicionamento  de ROSA sobre  a  inconstitucionalidade do

instituto em comento:

 A reincidência serve para de mãos dadas com a análise da personalidade do agente,
fixar  a  pena  necessária  para  sua  recuperação  com  franca  influência  da  Escola
Positiva, e fundamentada na periculosidade violando escancaradamente o principio
do non bis is idem e da intangibilidade da coisa julgada.52 

E ressalta que,

A reincidência congrega uma função simbólica de manter a ordem e disciplina, sob
pena de um aumento por aquilo que se fez e se quitou, punindo-se, desta forma,
novamente a situação anterior, desconsiderando-se que a pena anterior foi cumprida
e há coisa julgada.53

Acrescentem-se  ainda  as  palavras  do  jurista  FALCONI  quanto  ao  tema  “penso

mesmo que a reincidência, como fator de agravamento da pena, implica a escancarada prática

do “bis in idem”. Afinal, ir buscar subsídio numa outra conduta, já consumada e julgada, para

o fim de exacerbar a pena, é mesmo uma heresia”.54  

O tratado princípio do non bis in idem veda a dupla valoração fática, de maneira que

o indivíduo não pode ser punido pelo mesmo fato. A incidência da agravante da reincidência,

por sua vez, constitui uma espécie de “plus” à condenação anterior transitada em julgado. Não

há qualquer sentido em que o sujeito seja punido mais de uma vez pela mesma infração. A

primeira condenação não pode, sob pena de violar os mandamentos constitucionais, servir de

fundamento para uma agravação, uma vez que seria dar novamente força a uma condenação

que já findou.

Cabe mencionar as palavras do jurista italiano FERRAJOLI, que corroboram com o

posicionamento acima mencionado:

 La condición del reincidente (o pre-juzgado), culpabilizada desde la antiguedad,

fue acremente criticada por muchos escritores ilustrados que con razón rechazaron,

por respeto al principio de retribución, considerarla como un motivo de agravación

52 ROSA, Alexandre Morais da. Op. Cit. p. 354.
53 Idem.
54 FALCONI, Romeu. Op.cit., p.251.
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de  la  pena.”55 E  complementa:  “la  pena,  escribe  pagano,  cancela  y  extingue

íntegramente el delito, y el condenado que la há sufrido se transforma en inocente

[...]. Por tanto, no se puede incomodar al ciudadano por aquel delito cuya pena ya

se ha cumplido.56

Ao contrário da Constituição Portuguesa, que positivou o princípio do  non bis in

idem em seu artigo 29, n° 5, a saber: “Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela

prática do mesmo crime”57, a Constituição Federal de 1988 não trouxe tal princípio em seu

texto.  Todavia,  muito  embora  não  seja  norma  constitucional  formal,  trata-se  de  conceito

subjetivo, conforme já declarado pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno, na

qual se afirmou que “a incorporação do princípio do non bis in idem ao ordenamento jurídico

pátrio, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem, na realidade, complementar o

rol dos direitos e garantias individuais já previstos pela Constituição Federal”.58

Além de que,  tal  princípio está disposto na Convenção Americana sobre Direitos

Humanos,  da  qual  o  Brasil  é  país  signatário,  em  seu  artigo  8.º,  inciso  IV:  "O  acusado

absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos

mesmos fatos". 59 Fato é que o agravamento da pena do delito posterior por decorrência de

uma  condenação  já  extinta  é  dificilmente  explicável  e,  além  de  ir  de  encontro  aos

mandamentos constitucionais, causa o fenômeno de estigmatização, que vem a prejudicar a

reincorporação social do sujeito apenado. 

Ocorre  que  existem  legislações  de  “exceção”,  que  se  fazem  incoerentemente

presentes  no  Estado  de  Direito;  estas  reforçam a  manutenção  da  reincidência,  e  acabam

causando vulnerabilidade à garantia de vedação do bis in idem e garantia da coisa julgada. 

Ressalte-se que ainda não é  o posicionamento dominante,  mas parte da doutrina,

conforme explicitado, além de alguns julgadores como o desembargador Amilton Bueno de

Carvalho, tem se posicionado contrariamente à aplicação da reincidência penal, entendendo-

se tal instituto como uma afronta ao principio do non bis in idem, conforme julgamento do

REsp  813.019/SP.  Alguns  tribunais,  em  destaque  o  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  já  se

55  FERRAJOLI. Op. cit. p. 507
56  Idem
57 AR. Assembleia da Republica. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: http: 
//www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acessado em 13/fev/2013.
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=78309. Acessado em: 13/fev/2013.
59 Convenção Americana de Direitos Humanos, Vide Mecum Acadêmico de Direito Rideel, 13° ed., 2012.
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posicionaram  nesse  sentido,  podendo-se  mencionar  o  acórdão  da  Apelação  Criminal

7000097659 TJRS.60

4.5 – Conclusão Parcial

Após  a  breve  avaliação  de  alguns  princípios  constitucionais,  e  alguns

esclarecimentos acerca do Garantismo e do Estado Democrático de Direito, restou possível

afirmar que a agravante de reincidência vai de encontro aos mandamentos constitucionais,

maculando o sistema pátrio adotado. A reincidência não está de acordo com os parâmetros

conceituais de um denominado Direito Penal de Garantia, mas, ao contrário, mostra-se em

total descompasso com os princípios garantidores, indispensáveis como forma de baliza ao

poder punitivo estatal.

 Asseverou-se que a dignidade da pessoa humana deve sempre significar respeito ao

ser  humano,  em  toda  a  sua  conjuntura,  de  maneira  que  a  reincidência,  ao  “etiquetar”,

“marcar”, o indivíduo, não se coaduna com o referido princípio constitucional.

Quanto ao ius puniendi, ou poder de punir, deve este, segundo exige a legitimidade,

ser  pautado  na  proporcionalidade  da  culpabilidade  do  sujeito,  de  maneira  que  se  evite  a

aplicação de sanção desproporcional à conduta praticada pelo agente. A culpabilidade deve ser

na exata medida dos atos, não se levando em consideração atos passados ou já expiados em

condenações aplicadas anteriormente.

 Verificou-se  a  clara  violação  do  princípio  do non  bis  in  idem, pois,  conforme

demonstrado, a reincidência agrava a nova conduta pelo fato de simplesmente existir uma

condenação anterior, fazendo ressurgir pena já extinta. O sujeito, então, passa a ser punido por

ser reincidente, e não somente pela conduta cometida. Ele recebe uma sanção mais grave,

excessiva, pelo fato de não ter conseguido a ressocialização, insistindo em delinquir.

CAPÍTULO 5 – A Problemática da Reincidência

5.1 – Reintegração Social (Ressocialização)

60 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Acórdão em apelação criminal n. 7000097659. Relator 
Desembargador Sylvio Baptista.
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A ressocialização diz respeito aos atributos que tornam o indivíduo integrado ao corpo

social, tornando-se útil a si mesmo, à sua família e à sociedade. 

O artigo 1° da LEP – Lei de Execuções Penais – n° 7.2101/84, dispõe: “A execução

penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.

Logo,  a  partir  da  observação  da  determinação  legal,  é  possível  entender  que  a

execução penal deve ter não somente o caráter sancionatório, isto é, retribuir, por meio da

pena, o mal causado pelo apenado, mas também caráter reintegrador, de maneira que, após o

cumprimento  da  pena,  o  indivíduo seja  reinserido  na  sociedade  como cidadão  produtivo.

Percebe-se a adoção da teoria mista ou eclética da pena, uma vez que a sanção não busca

apenas  a  prevenção,  mas  também  a  humanização.  Logo,  a  execução  penal  tem  como

objetivos: punir e humanizar.

Essa humanização, por meio da ressocialização, deve ser benéfica à sociedade, mas

principalmente ao indivíduo, que, a partir da sua reestruturação, pode retornar ao corpo social

e não voltar a delinquir.

Como fator demonstrativo de ineficiência do sistema de atendimento jurídico-penal,

tem-se a reincidência. O indivíduo acaba cometendo crime motivado por algum fator, seja de

deficiência educacional, ou de moradia, emprego, oportunidade, ou desvio de comportamento,

e  recebe  a  aplicação  da  pena  como  forma  de  sanar  a  sua  “deficiência”.  Fato  é  que  a

reincidência  indica  que,  mesmo  após  o  sujeito  passar  pelas  instituições,  após  sua  saída

continuou demonstrando as mesmas características de quando ingressou no sistema, ou até

piores.

Verifica-se, atualmente, o fenômeno de que a ausência de ressocialização, ou seja, a

falta  de amparo ao detento,  ao internado e ao egresso pode fazer  com que esses passem

diversas vezes pelo sistema penitenciário, reincidindo. 

Cabe a seguinte reflexão: a pena, com seu caráter sancionatório, teoricamente serve

para ajustar o indivíduo à sociedade, o que se demonstra ineficaz quando o indivíduo reincide,

ou  seja,  volta  a  delinquir.  A  agravante  da  reincidência,  que  também  possui  caráter

sancionatório, uma vez que faz com que a punição seja ainda mais severa, não seria ir de

encontro ao fim de ressocialização a que o sistema jurídico-político-penal se propõe? A pena
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por si só mostrou-se deficiente; caberia, então, agravar a segunda punição? Tal atitude não

seria uma evidente retribuição, sem fins de reintegração social do apenado?

Cabe ainda avaliar qual tipo de pena possui maior ligação com a reincidência: seria a

pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos? 

5.2 – Penas restritivas de Liberdade

A função de reintegração social ou ressocialização, conforme ensina Bruno de Morais

Ribeiro, como é hoje atribuída à pena privativa de liberdade, “incorporou-se gradativamente à

pena principalmente como decorrência das pregações do Positivismo Criminológico”61, que,

retomando  a  ideia  da  pena  com  caráter  utilitário,  como  instrumento  de  defesa  social,

acentuada à época do Iluminismo, condenava a concepção retributiva ou absoluta da pena,

enfatizando que a ressocialização dos criminosos deveria ser o objeto principal da execução

penal. Tal objeto situa-se, como se sabe, no âmbito da prevenção especial, que, teoricamente,

também opera através de outras formas: da inocuização ou neutralização do condenado e de

sua intimidação.

Da  segunda  metade  do  século  XX  em  diante,  principalmente,  inúmeros  estudos

predominantemente sociológicos foram realizados, a fim de investigar o funcionamento do

sistema social  da  prisão  e,  por  conseguinte,  passou-se  a  questionar  a  eficácia  dos  meios

empregados com o objetivo de ressocialização dos detentos.

Os elevados índices de reincidência, posteriores ao cumprimento das penas privativas

de liberdade, mesmo nos países que dedicam grandes investimentos ao sistema penitenciário,

demonstram, possivelmente, que a função de reintegração social atribuída à pena privativa de

liberdade não se mostra eficiente. 

Ressalte-se, inclusive, que parece caminhar em sentido contrário, de maneira que a

prisão acaba por funcionar como um fator criminógeno, transformando o indivíduo que a ela

foi submetido, principalmente em regime fechado e por um longo período, mais desajustado à

convivência em sociedade e mais propenso a delinquir.

E como a prisão deveria funcionar? Levando-se em conta o mencionado artigo 1° da

LEP,  a  execução  da  pena  deve  efetivar  as  disposições  de  sentença  ou  decisão  criminal,

61 RIBEIRO, Bruno de Morais. Estudos Criminais em Homenagem a Weber Martins Batista, Ed. Lumen 
Juris, RJ, 2008, cap. 3.



70

proporcionando condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

Logo, a fim de garantir as referidas condições harmônicas, a LEP, em seus artigos 10 e 11,

dispôs sobre a assistência ao preso, ao internado e ao egresso, in verbis: 

 Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Art. 11. A assistência será:

I - material;

II - à saúde;

III -jurídica;

IV - educacional;

V - social;

VI – religiosa.

Já quanto aos direitos do preso, pode-se mencionar o artigo 41 da mesma lei:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

I - alimentação suficiente e vestuário;

II - atribuição de trabalho e sua remuneração;

III - Previdência Social;

IV - constituição de pecúlio;

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a

recreação;

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas

anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena;

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;
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X  -  visita  do  cônjuge,  da  companheira,  de  parentes  e  amigos  em  dias

determinados;

XI - chamamento nominal;

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização

da pena;

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento;

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da

leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os

bons costumes.

XVI  –  atestado  de  pena  a  cumprir,  emitido  anualmente,  sob  pena  da

responsabilidade  da  autoridade  judiciária  competente. (Incluído  pela  Lei  nº

10.713, de 2003)

Parágrafo  único.  Os  direitos  previstos  nos  incisos  V,  X  e  XV poderão  ser

suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.

Conforme explica o professor Calhau

 A ‘recuperação’ do preso não se dá através da pena privativa de liberdade, mas

apesar da pena privativa de liberdade. O que os profissionais penitenciários devem

ter como objetivo não é ‘tratar’ os presos ou impingir-lhes um ‘ajuste ético’, mas

sim planejar-lhes, com sua participação, experiências crescentes e significativas de

liberdade, de encontro significativo, refletido e consciente com o mundo livre.62

 A reinserção do indivíduo depende do zelo que se tem por ele, ressaltando-se que,

enquanto  preso,  o  condenado  tem  alguns  direitos  restringidos,  como  a  liberdade,  mas

permanece tendo direito a um tratamento com dignidade, de maneira a não sofrer violência

física ou moral, em conformidade com o artigo 3° da Lei de Execução Penal.

Ocorre  que  existem,  hoje,  no  Brasil,  cerca  de  446  mil  presos63,  segundo  dados

apurados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de maneira que há cerca de 229 detentos

para cada grupo de mil habitantes, número alarmante se comparado com o de outros países,

62 CALHAU, Lélio Braga. A “ressocialização” de presos e terceirização de presídios: impressões colhidas 
por um psicólogo em visita a dois presídios terceirizados. Disponível em 
http://www.novacriminologia.com.br/artigos/leiamais/defalt.asp?id=2049. Acesso em 20 de janeiro de 2013.
63 Notícias STF- www.stf.jus.br/portal/geral/verlmpressao.asp - Acesso em 17/12/12- 13h 38 min.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.713.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.713.htm#art1
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sendo quase o dobro do registrado na Argentina e mais que o triplo do números de presos da

Dinamarca. Ocorre que mais grave do que o número geral de presos é o número de presos

provisórios que aguardam julgamento: cerca de 43%!!, sendo 57% condenados.

Ou  seja,  apesar  de  o  Brasil  ser  signatário  de  tratados  que  versam  sobre  direitos

humanos, como o Pacto de San José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e

Deveres  do  Homem  e  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  da  Organização  das

Nações  Unidas  (ONU),  que  proíbem tratamento  degradante  do  preso,  a  realidade  que  se

apresenta é a de superlotação dos presídios, com 43% de presos sequer julgados, e sem a

observância dos direitos elencados na norma.

Com isso, é possível afirmar que existe uma contradição grave entre a realidade do

meio carcerário e as finalidades atribuídas às penas privativas de liberdade, de reeducação e

reintegração social do condenado.

O  sistema  jurídico-penal  brasileiro  tem  dado  demasiada  ênfase  à  função  de

ressocialização  social  da  pena  privativa  de  liberdade,  e  tal  ênfase  tem  justificado  a  sua

excessiva utilização (da pena privativa de liberdade). Grande problema, uma vez que, pelos

motivos observados, tal pena não está auxiliando o indivíduo no processo de reintegração,

mas, ao contrário, está segregando e estigmatizando-o, e este problema deve ser encarado com

seriedade, não se podendo continuar no “faz-de-conta” da idealidade das normas.

As  penas  privativas  de  liberdade  passaram,  na  prática,  da  exceção  à  regra,  sendo

muitas vezes longas e causando extremas lesões aos indivíduos a elas submetidos. Existe um

evidente paradoxo entre o ambiente carcerário e o objetivo de reintegração social que motivou

a inserção do indivíduo no sistema prisional. 

O Direito Penal não pode se eximir de encarar o problema e viver na utopia da norma.

É  necessário  buscar  o  auxílio  das  ciências  afins  que  estão  envolvidas  nessa  questão,

principalmente a Sociologia. A contribuição de outras ciências pode, e muito, contribuir para a

busca da integração social. 

Uma das principais observações feitas pela Sociologia quanto ao sistema prisional,

resume-se ao entendimento de que não é  logicamente possível preparar um indivíduo em

condições  de  privação  de  liberdade  para  viver  em  liberdade.  A prisão  causa  ruptura  de

convivência  civil,  laços  afetivos,  familiares,  perda  de  identidade  e  autoestima,  além  de
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estigmatização. Como é possível se dar a sua efetiva reinserção após a perda de importantes

características?? Após breve observação da situação carcerária, é possível concluir que não

constitui ambiente pedagógico ou terapêutico para ninguém.

Fato  é  que,  quanto  mais  tempo  o  indivíduo  permanecer  no  aprisionamento,  mais

dificultosa será sua reintegração social.  O longo período ocasiona a prejudicial  ruptura de

laços,  conforme mencionado anteriormente,  e  o  indesejável  desajustamento  social.  A pior

consequência é a que a lei opostamente procura: a interiorização definitiva, pelo egresso, de

padrões de conduta antissociais. É quando o estigma se interioriza, e o indivíduo assume as

características em que a sociedade o “rotula”.

E como conviver com a surperlotação, inobservância de direitos basilares, falta de

estrutura das penitenciárias e de perspectiva dentro e fora das celas? 

O ministro Cezar  Peluso foi  eleito  presidente e  relator  de uma comissão da ONU

(Organização das Nações Unidas) para estudar  mudanças nas regras  sobre tratamento dos

presos,  no sentido de buscar melhorias nas condições de vida dos detentos e egressos do

sistema prisional.

 Algumas iniciativas estão sendo adotadas, como o Programa “Começar de Novo”x e o

“Mutirão Carcerário”x, desenvolvidos pelo CNJ.

Seria  necessária  uma  redução  da  aplicação  das  penas  privativas  de  liberdade,

valorizando-se  as  restritivas  de  direito.  Além  de  políticas  de  modificação  do  ambiente

carcerário, de maneira que os submetidos a tal ambiente possam encontrar condições dignas

de cumprimento de pena e a possibilidade de obter ressocialização (por meio de programas de

capacitação profissional, educacional, dentre outros). Faz-se importante evitar, ao máximo, o

regime fechado de execução de pena, uma vez que extremamente danoso, com vistas a manter

os laços sociais, na medida do possível. 

5.3 – Penas Restritivas de Direito

Foi previsto na legislação penal pátria um sistema substitutivo de penas privativas de

liberdade de curta duração por penas restritivas de direitos. É de extrema importância buscar
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alternativas à pena privativa de liberdade, a fim de minimizar os seus efeitos negativos. A

ideia é fornecer ao condenado meios menos danosos de recuperação em relação ao cárcere.

As  penas  restritivas  de  direitos  foram  introduzidas  pela  Lei  n°7.209/84,  nas

modalidades:  prestação  de  serviços  às  comunidades,  interdição  temporária  de  direitos  e

limitação de fim de semana, para pena concreta privativa de liberdade inferior a um ano, e

casos de crime culposo. Dentre essas, somente a interdição de direitos já possuía previsão na

legislação, mas como pena acessória, isto é, admitia a cumulação com a pena privativa de

liberdade. A Lei n° 9.714/98 alterou a redação dos artigos 43 a 47 e 55, modificando o sistema

então implantado. Ainda acrescentou a prestação de serviços a entidades públicas, prestação

pecuniária e perda de bens e valores e alargou a sua possibilidade de incidência para penas

privativas de liberdade aplicadas não superiores a quatro anos, ausentes a violência e a grave

ameaça, no caso de crime doloso, e em qualquer quantidade de pena, na hipótese de crimes

culposos. Logo, as denominadas penas restritivas de direitos, descritas no artigo 43 do Código

Penal, são: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade

ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana.

É possível constatar  que a nomenclatura “penas restritivas  de direitos” é  um tanto

infeliz,  uma vez  que  apenas  a  espécie  “limitação  de  fim de  semana”  é  propriamente  de

restrição de direitos.

Convém salientar que tais penas são autônomas, tendo em vista que não são acessórias

das penas privativas de liberdade. O magistrado, ao proferir sentença, fixa a pena privativa de

liberdade e, presentes os requisitos, promove a substituição por pena restritiva de direitos.

Ressalte-se, todavia, que o artigo 22 da Lei n° 9.605/95 – Lei dos Crimes Ambientais -, o

artigo 292 da Lei n° 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 78 da Lei n°8.078/90

– Código de Defesa do Consumidor: são exceções a essa regra, já que estabelecem a aplicação

isolada e/ou cumulativa da pena restritiva de direitos, isto é, sem que substituam uma pena

privativa de liberdade. Acrescente-se, ainda, o artigo 28 da Lei n° 11.343/06 – Lei de Drogas,

que prevê como sanção uma pena restritiva de direitos.

O índice de reincidência é muito menor nas penas restritivas de direito, uma vez que o

apenado não sofre a ruptura de convívio social e de seus laços. O condenado não precisa se

submeter a um novo corpo social, a saber: as penitenciárias, que causam danos muito severos,
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como a baixa autoestima, o estigma e a interiorização de valores desajustados, conforme já

explicado no tópico 5.2, que tratou das penas privativas de liberdade.

5.4 – Conclusão Parcial

A dignidade é um direito inerente a todos os seres humanos, e, com relação aos que

cometeram uma prática delituosa, essa ideia não pode ser diferente. A legislação dispõe de

direitos e garantias aos presos, internados e egressos, tratando da assistência que o Estado

deve prestar, como um dever, a esses indivíduos.

A ressocialização é uma forma de resgate dos valores humanos, de maneira que se

fortaleçam os valores educacionais, profissionais, de trabalho e de cidadão, de maneira que o

indivíduo possa assumir seu papel como parte no corpo social.

No  que  diz  respeito  a  essa  reintegração,  verificou-se  que  é  um  dos  objetivos  da

execução penal,  a  qual  não deve ter  caráter  apenas  retributivo,  mas  ressocializador.  Se o

Estado fracassa nessa função, não é justo e nem lógico que, posteriormente, agrave a situação

do condenado por meio da reincidência, até porque fica demonstrado que a sanção não foi

eficaz, já que o indivíduo, após passar pelo sistema estatal, retornou às práticas delituosas. A

agravação da nova sanção possivelmente não renderá bons frutos. 

Restou demonstrado que a pena privativa de liberdade é a mais danosa e, mais que

isso,  é  a  que  caminha  em  sentido  contrário  ao  objetivo  da  norma.  Como  capacitar  um

indivíduo para viver em sociedade retirando sua liberdade e rompendo seus laços? Diante de

tal constatação, tem-se a conclusão de que a pena restritiva de direitos é a menos danosa ao

apenado, podendo atingir o fim da norma, a saber: não apenas sancionar, mas proporcionar

condições para a harmônica reintegração. 

Logo, as penas restritivas de direitos devem ser privilegiadas, ao passo que a excessiva

força e abrangência dada às penas privativas de liberdade devem ser repensadas e tão logo

diminuídas.

CAPÍTULO 6 – A Reincidência no Projeto de Novo Código Penal
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Há um projeto de reforma do Código Penal, “o Anteprojeto do Novo Código Penal”,

tramitando  no  Congresso.  Trata-se  do  Projeto  de  Lei  n°  236/2012.  A sugestão  para  a

elaboração de um projeto de reforma do Código Penal, vigente há 70 anos, foi do senador

Pedro Taques, sendo agora relator de uma comissão especial composta por 11 senadores. A

previsão é de que o projeto vá a plenário ainda este ano.

De  acordo  com o senador  Eunício  da  Cunha,  presidente  da  comissão  especial  de

senadores responsável por examinar a proposta, elaborada por um grupo de juristas nomeados

por José Sarney, o projeto já recebeu mais de 7 mil sugestões, principalmente de organizações

da  sociedade  civil  e  de  entidades  da  área  jurídica.  Também os  senadores  estão  fazendo

sugestões,  de maneira que o projeto já sofreu mais de mil emendas. A sua tramitação foi

suspensa em novembro de 2012, a pedido do então presidente nacional da OAB – Ordem dos

Advogados  do  Brasil,  Ophir  Cavalcante,  que  defendeu  um  maior  aprofundamento  dos

debates. A OAB considerou muito curto o tempo para apreciar matérias de elevada relevância,

sugerindo maiores  discussões  a  fim de  que  incongruências  sejam evitadas,  o  que  é,  sem

dúvida, extremamente importante, tendo em vista que a questão trará grandes reflexos sociais.

O senador Pedro Taques, ao comunicar a suspensão à OAB, salientou que a intenção

do Senado é proporcionar uma série de audiências públicas com entidades civis e setores

acadêmicos, religiosos e jurídicos da sociedade brasileira.64

Após breve explanação acerca do Projeto de Novo Código Penal, procederemos a uma

crítica da sua exposição de motivos quanto ao instituto em tela (o da reincidência), e se este,

no Projeto em comento, continua a provocar os nefastos efeitos que até aqui tem produzido.

 Os seguintes artigos dizem respeito ao Projeto em apreço65:

Sistema progressivo

Art. 47. A pena de prisão será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso,

a ser  determinada pelo juiz,  quando o preso ostentar  bom comportamento carcerário e  aptidão para o bom

convívio social e tiver cumprido no regime anterior:

I – 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente em crime doloso;

II - 1/3 (um terço) da pena;

64http://www.oab.org.br/noticia/25003/projeto-do-novo-codigo-penal-sera-alvo-de-mais-debate-a-pedido-da-oab 
- Acesso em 28/02/2013, às 13h 26min.
65 http://www.ibccrim.org.br/upload/noticias/pdf/projeto.pdf - Acesso em 28/02/2013, às 17h 01 min.
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a) se reincidente;

b) se for o crime cometido com violência ou grave ameaça;

c) se o crime tiver causado grave lesão à sociedade;

III – ½ (metade) da pena: a) se o condenado for reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça à

pessoa ou em crime que tiver causado grave lesão à sociedade;

b) se condenado por crime hediondo;

IV – 3/5 (três quintos) da pena, se reincidente e condenado por crime hediondo;

§ 3º – As condições subjetivas para a progressão serão objeto de exame criminológico, sob a responsabilidade do

Conselho Penitenciário e com prazo máximo de sessenta dias a contar da determinação judicial.

§ 4º A não realização do exame criminológico no prazo acima fixado implicará na apreciação judicial, de acordo

com critérios objetivos.

§5º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena

condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos

legais, salvo comprovada impossibilidade, a que não deu causa.

§ 6º Se, por razão atribuída ao Poder Público, não houver vaga em estabelecimento penal apropriado para a

execução da pena em regime semiaberto, o apenado terá direito à progressão diretamente para o regime aberto.

§7º A extinção da pena só ocorrerá quando todas as condições que tiverem sido fixadas forem cumpridas pelo

condenado.

Segundo a exposição de motivos:

O percentual de permanência em cada regime.  A proposta objetiva conciliar as

necessidades  de  retribuição  à  conduta  criminosa  com  a  conveniência  da

ressocialização em etapas do condenado. Os critérios hoje existentes, que começam

com o mínimo de um sexto de cumprimento de pena e se flexionam somente diante

da  reincidência  ou  da  prática  de  crimes  hediondos  foram  considerados

insuficientes. Daí, ao lado da permanência, como critério básico, do lapso de um

sexto,  se  aduziram  critérios  diferenciados  se  o  crime  tiver  sido  praticado  com

violência ou grave ameaça ou se tiver causado grave lesão à sociedade. Evitou-se,

destarte,  critério  que  excluiria,  por  exemplo,  crimes  contra  a  administração

pública,  normalmente  praticados  sem violência  ou  grave  ameaça,  mas  aptos  à

causação  de  graves  danos  à  coletividade.  A reincidência justifica  o  patamar

seguinte,  de  metade  da  pena  no  regime  anterior.  Isto  não  caracteriza  a  dupla

punição, que, às vezes, se pretende imputar à recidiva, mas aspecto essencial de
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proporcionalidade  e  individualização  da  pena,  não  sendo  apropriado  tratar  da

mesma forma o primário e aquele que, após ter sido condenado com trânsito em

julgado por um crime, pratica outro. Por igual,  os crimes hediondos receberam

tratamento  específico,  exigente  de  metade  do  cumprimento  da  pena,  antes  da

progressão. E, se o agente praticar crime hediondo e for reincidente, o lapso será

de três quintos do total da pena.

Verifica-se,  a partir  da leitura do artigo e,  ainda mais claramente,  da exposição de

motivos,  que a Comissão elaboradora do Projeto visa a dar um tratamento mais severo à

reincidência, justificando que não seria “apropriado” tratar o condenado primário da mesma

forma que um reincidente, ou seja, o indivíduo que, após condenação transitada em julgado,

insiste  na  caminhada  delituosa,  e  ainda  tenta  afastar  a  alegação  de  bis  in  idem que  tal

tratamento poderia suscitar. Fato é que, pelos motivos já expostos neste trabalho, há, sim,

dupla punição, além de que não cabe ao Estado, após descumprir o dever de ressocialização,

apenas  sancionar  mais  gravemente  o  condenado,  de  maneira  a  impor  a  pura  e  simples

punição.

Regime inicial

Art. 49. O regime inicial de cumprimento da pena será fixado de acordo com os seguintes critérios:

I – o condenado a pena igual ou superior a oito anos deverá iniciar o cumprimento em regime fechado;

II – o condenado não reincidente em crime doloso, cuja pena seja superior a quatro anos e inferior a oito anos,

poderá iniciar o cumprimento em regime fechado ou semiaberto;

III – o condenado por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não reincidente, cuja pena seja superior a

dois e igual ou inferior a quatro anos, poderá iniciar o cumprimento em regime aberto.

Parágrafo  único.  A determinação  do  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  far-se-á  com observância  dos

critérios previstos no art. 75 deste Código.

Na exposição de motivos verifica-se:

O regime inicial de cumprimento de pena.  O sistema do atual Código Penal foi

mantido, com uma importante distinção: crimes praticados com violência ou grave

ameaça não são suscetíveis de regime aberto, a não ser que a pena seja igual ou

inferior  a  dois  anos.  Para  estes  crimes,  cabível  o  regime inicial  semiaberto.  É

importante destacar que a fixação do regime inicial  de cumprimento de pena é

procedimento necessário, mesmo que o condenado seja elegível à substituição da

pena carcerária por pena restritiva de direitos. É que, se descumpridas forem as
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restrições, a pena alternativa será convolada em prisão e, nesse caso, dever-se-á

observar  o  regime  inicialmente  fixado.  Cabe  lembrar,  ainda,  que  a  quantidade

matemática da condenação não funciona como critério automático para a definição

do regime inicial, que deve considerar as circunstâncias do artigo 59 do Código

Penal. O texto destaca a reincidência, como impeditiva da cominação dos regimes

mais favoráveis.

A Comissão elaboradora do Projeto novamente mostrou-se rigorosa e conservadora. A

reincidência continua sendo tratada de maneira severa, dificultando a situação do condenado

reincidente  quanto  ao  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade.  A

severidade, porém, não diz respeito somente ao reincidente, cabendo ressaltar que os crimes

praticados com violência ou grave ameaça não são mais suscetíveis de regime aberto, a não

ser que a pena seja igual ou inferior a dois anos. O regime inicial de cumprimento de pena

privativa de liberdade cabível para estes crimes será o semiaberto. 

Aplicação

Art. 61. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem a pena de prisão quando:

I – aplicada pena de prisão não superior a quatro anos ou se o crime for culposo;

II – o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, salvo:

a) se for infração de menor potencial ofensivo; ou

b) se aplicada pena de prisão igual ou inferior a dois anos.

III – a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais constantes do art. 75 indicarem que a substituição seja

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime;

IV – nos crimes contra a administração pública, houver, antes da sentença, a reparação do dano que causou, ou a

devolução do produto do ilícito praticado, salvo comprovada impossibilidade a que não deu causa;

V – o réu não for reincidente em crime doloso, salvo se a medida for suficiente para reprovação e prevenção do

crime.

§1º No caso de concurso material de crimes será considerada a soma das penas para efeito da substituição da

pena de prisão.

§2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição será feita por uma pena restritiva de direitos; se

superior a um ano, a pena de prisão será substituída por duas restritivas de direitos.
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Não se verifica,  em relação à  legislação vigente,  alteração da aplicação das  penas

restritivas de direito, no que diz respeito à reincidência.

Circunstâncias judiciais

Art. 75. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos motivos e fins, aos meios e modo de execução, às circunstâncias e

consequências do crime, bem como à contribuição da vítima para o fato, estabelecerá, conforme seja necessário e

suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena de prisão;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

§1º Na análise das consequências do crime, o juiz observará especialmente os danos suportados pela vítima e

seus familiares, se previsíveis.

§ 2º Não serão consideradas circunstâncias judiciais as elementares do crime ou as circunstâncias que devam

incidir nas demais etapas da dosimetria da pena.

Na exposição de motivos verifica-se:

A objetivação das circunstâncias judiciais. A proposta retira do espaço de cognição

judicial, para fins de dosimetria da pena, aspectos subjetivos como a conduta social

e a personalidade do agente. A conduta social porque permitia valorações de cunho

moral  ou  de  classe  ou  estamento  social.  Já  a  personalidade  do  agente  se

apresentava  como  de  dificílima  aferição  pelo  julgador,  pois  o  processo-crime

raramente traz tais indicativos psicológicos que permitissem um exame acurado. A

retirada destes elementos de grande subjetividade condiz, além de tudo, com o

Direito Penal do fato, e não do autor. A proposta é prestigiar as circunstâncias do

fato criminoso e a conduta do agente, como grandes elementos para o encontro da

pena individual. Daí a menção aos fins, meios, modo de execução e consequências

do crime. Isto há de permitir ao julgador exame apropriado da gravidade do fato e

da  culpabilidade  do  agente,  evitando  majorações  ou  diminuições  com  base  na

personalidade ou vida social daquele. O “comportamento da vítima”, mencionado

na lei  atual  –  e  também permeável  à  avaliação subjetiva  da  conduta  de  quem

suportou  o  crime  (e  nem  teve  direito  ao  devido  processo!)  foi,  na  proposta,

substituído por sua contribuição para o fato. A vítima é trazida, de toda forma,

como sujeito de direitos no processo crime, posto que os danos por ela suportados

deverão ser analisados pelo juiz para as escolhas de sanção. Os antecedentes foram
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preservados  como  critério  de  dosimetria  da  pena,  mas  como  agravantes.  E  se

adotou a solução autorizada pelo Supremo Tribunal Federal,  no sentido de que

garantia  da  presunção  de  inocência  não  permite  que  processos  criminais  ou

inquéritos  em  curso  sejam  considerados  como  indicativos  de  vida  pregressa

desabonadora. Somente após a condenação transitada em julgado e se não forem

persistir os efeitos da reincidência é que os antecedentes poderão ser utilizados.

Para evitar a dupla imputação de uma mesma circunstância, o parágrafo segundo

do artigo realça que as elementares e as causas de aumento ou diminuição de um

crime não podem ser, também, suas circunstâncias.

 Art. 77. São circunstâncias agravantes, quando não constituem, qualificam ou aumentam especialmente a pena

do crime:

I – a reincidência, observado o parágrafo único do art. 79;

II  –  os  antecedentes  ao  fato,  assim  consideradas  as  condenações  transitadas  em  julgado  que  não  geram

reincidência ou quando esta for desconsiderada na forma do art. 79, parágrafo único, deste Código;

III – ter o agente cometido o crime:

a) por motivo fútil ou torpe;

b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a

defesa do ofendido;

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar

perigo comum;

e) contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido;

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou

com violência contra a mulher na forma da lei específica;

g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;

h) contra criança, idoso, enfermo, pessoa com deficiência ou mulher grávida;

i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;

j)  ocasião  de  incêndio,  naufrágio,  inundação  ou  qualquer  calamidade pública  ou  de  desgraça  particular  do

ofendido;

l) em estado de embriaguez preordenada;
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m) contra servidor público em razão da sua função; ou

n) preconceito de raça, cor, etnia, orientação sexual, deficiência, condição de vulnerabilidade social, religião,

procedência regional ou nacional.

A reincidência continua recebendo tratamento de agravante, desde que não qualifique

o crime; não se verificaram, portanto, mudanças em relação ao tratamento dado ao instituto

pela legislação vigente.

Reincidência

Art. 78. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença

que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Art. 79. Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior,  se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração

posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos;

II – não se consideram os crimes militares próprios e políticos e os punidos com pena restritiva de direitos e/ou

multa.

Parágrafo único. O juiz poderá desconsiderar a reincidência quando o condenado já tiver cumprido a pena pelo

crime anterior e as atuais condições pessoais sejam favoráveis à ressocialização.

Na exposição de motivos:

Relativização dos efeitos da reincidência. A proposta permite que o juiz afaste a

reincidência  se  o  apenado  já  tiver  cumprido  a  pena  do  crime  anterior  e,

cumulativamente,  as  condições  pessoais  do  apenado  sejam  favoráveis  à  sua

inserção  social.  Este  afastamento  repercutirá  fortemente  na  fixação  do  regime

inicial de cumprimento da pena e, posteriormente, na sua progressão.

O parágrafo único do mencionado artigo do projeto traz importante avanço, uma vez

que o magistrado pode afastar a reincidência do apenado se este já tiver cumprido pena e as

atuais  condições  pessoais  sejam  favoráveis  à  ressocialização.  A norma,  nesse  momento,

mostrou-se voltada ao fim de recuperar, ressocializar, e não apenas punir. O parágrafo único

abarca o caráter humanitário da pena, o qual não se deve perder de vista.

Art. 80. A sentença condenatória que não gera a reincidência, mas pode ser considerada como antecedente para

fins de dosimetria da pena, perderá esse efeito no prazo de cinco anos contados da extinção da punibilidade.
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Na exposição de motivos:

O  efeito  dos  antecedentes  não  será  mais  eterno.  Considerando,  na  esteira  do

entendimento do Supremo Tribunal Federal, que apenas sentenças condenatórias

com  trânsito  em  julgado  podem  ser  considerados  antecedentes  (em  razão  da

presunção de inocência),  entendeu a Comissão dar também a elas,  quando não

geram reincidência, eficácia temporária.

Outro importante avanço. O condenado que já cumpriu a pena não deve permanecer

sofrendo os efeitos da condenação. Eficácia temporária aos antecedentes permite,  de certa

forma,  que o condenado esteja  desvinculado de sua condenação,  não mais carregando tal

fardo.

Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes

Art.  83.  No  concurso  de  agravantes  e  atenuantes,  a  pena  deve  aproximar-se  do  limite  indicado  pelas

circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime e

da reincidência.

Na exposição de motivos:

Exclusão da personalidade do agente. A única alteração em relação ao texto do

Código  Penal  vigente  foi  a  supressão  da  “personalidade  do  agente”,  como

circunstância preponderante,  pelas mesmas razões que presidem sua retirada do

cálculo da pena-base: subjetividade e ausência de elementos de aferição nos autos

do processo-crime.

A retirada da “personalidade do agente” como circunstância preponderante mostra-se

um avanço, uma vez que se trata de critério extremamente subjetivo. Todavia, a reincidência

continua sendo tratada como agravante preponderante, isto é, permanece sendo considerada

com extrema severidade, o que causa efeitos muito prejudiciais ao condenado.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e

verifica-se  nos  prazos  fixados  no  artigo  anterior,  os  quais  se  aumentam  de  um  terço,  se  o  condenado  é

reincidente.
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Parágrafo único. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou

depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese,  ter por

termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

A reincidência aumenta em um terço os prazos de prescrição executória,  causando

efeitos gravíssimos. Além de ser agravante preponderante, de maneira a influenciar na pena,

fixação  do  regime,  progressão,  dentre  outros,  ainda  tem  o  condão  de  aumentar  o  prazo

prescricional.  Percebe-se  que  é  dado  demasiado  poder  ao  instituto,  o  que  denota  caráter

eminentemente conservador e punitivo, indo de encontro ao Estado democrático de direito

vigente. 

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

§  1º  Excetuados  os  casos  dos  incisos  V  e  VI  deste  artigo,  a  interrupção  da  prescrição  produz  efeitos

relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se

aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§  2º  Interrompida  a  prescrição,  salvo  a  hipótese  do  inciso  V deste  artigo,  todo  o  prazo  começa  a  correr,

novamente, do dia da interrupção.

Novamente a reincidência figura como fator relevante na prescrição, figurando como

uma das causas interruptivas do prazo prescricional.

Perdão judicial

Art. 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.

Não há alterações com relação à norma vigente.
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Uso ostensivo de droga

Art. 221. Aquele que usar ostensivamente droga em locais públicos, nas imediações de escolas ou outros locais

de concentração de crianças ou adolescentes, ou na presença destes, será submetido às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;

II – prestação de serviços à comunidade;

III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º As penas previstas nos incisos II e III do  caput  deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de cinco

meses.

§ 2º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo

prazo máximo de dez meses.

Percebe-se que o § 2° do referido artigo dobra o prazo de cumprimento das penas

previstas nos incisos II e III do artigo, a saber: prestação de serviços à comunidade e medida

educativa  de  comparecimento  a  programa  ou  curso  educativo,  no  caso  de  reincidência.

Verifica-se, novamente, rigor no tratamento do instituto.

CONCLUSÃO FINAL
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No presente trabalho foi possível realizar uma avaliação do instituto da agravante

da reincidência penal, no que diz respeito ao seu contexto histórico, aplicação no direito

pátrio, natureza jurídica, efeitos, abordagem pelo Projeto de Novo Código Penal, dentre

outros aspectos.

Conclui-se,  após  o  desenvolvimento  supramencionado,  que  a  reincidência  não

fere apenas a inviolabilidade da coisa julgada pela afronta ao princípio do  non bis in

idem,  como  também transgride  a  dogmática  constitucional  baseada  no  princípio  da

secularização, e causa efeitos extremamente danosos ao apenado, indo de encontro a um

dos fins da norma, a saber: a ressocialização.  

Logo,  o  instituto  da  reincidência  deve  ser  afastado,  rechaçado,  de  qualquer

consideração de natureza penal, uma vez que faz renascer uma sentença penal que já produziu

efeitos  e  trata  do direito  penal  do  autor,  e  não do fato.  O Direito  Penal  deve  se ater  às

condutas, verificando o que o indivíduo fez, e não o que ele é, sob pena de ir de encontro aos

fundamentos  do  Estado  Democrático  de  Direito,  os  quais,  indubitavelmente,  devem  ser

preservados.  
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ANEXOS

1- Gráfico demonstrativo da evolução da população carcerária brasileira:

Fonte: http://www.blogdolfg.com.br/sistema-carcerario-brasileiro/brasil-500-mil-presos-
campeao-mundial-em-crescimento-carcerario-1/

2- Gráfico comparativo - Presos provisórios e definitivos:

Fonte: http://infodireito.blogspot.com.br/2011/07/remicao-pelo-trabalho-e-pelo-estudo.html

3- Gráfico demonstrativo dos índices de reincidência em relação às penas:

http://www.blogdolfg.com.br/sistema-carcerario-brasileiro/brasil-500-mil-presos-campeao-mundial-em-crescimento-carcerario-1/
http://www.blogdolfg.com.br/sistema-carcerario-brasileiro/brasil-500-mil-presos-campeao-mundial-em-crescimento-carcerario-1/
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Fonte: http://www.reclamando.com.br/?system=news&action=read&id=18022&eid=294 

http://www.reclamando.com.br/?system=news&action=read&id=18022&eid=294
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