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 � As alíneas b e c do § 2º do art. 33 do CP dispõem, expressamente, como pres-
suposto para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e 
aberto), a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena 
fixado na condenação. (...) No caso sob exame, o juízo sentenciante fixou o regime 
inicial fechado em razão da reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2º, b, 
do CP, bem como da gravidade concreta dos atos perpetrados. Desse modo, apesar 
de a pena final ter sido estabelecida em patamar inferior a oito anos de reclusão, a 
fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda imposta 
ao paciente encontra-se devidamente justificada.
[HC 122.031, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 6-5-2014, 2ª T, DJE de 26-5-2014.]
Vide HC 97.424, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009
 � A busca da verdade real não se subordina, aprioristicamente, a formas rígidas, 

por isso que a afirmação da reincidência independe de certidão na qual atestado 
cabalmente o trânsito em julgado de anterior condenação, sobretudo quando é pos-
sível provar, por outros meios, que o paciente está submetido a execução penal por 
crime praticado anteriormente à sentença condenatória que o teve por reincidente.
[HC 116.301, rel. min. Luiz Fux, j. 3-12-2013, 1ª T, DJE de 11-2-2013.]
Vide HC 103.969, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-9-2010, 1ª T, DJE de 8-10-2010
 � (...) a reincidência repercute em diversos institutos penais, compondo consagrado 

sistema de política criminal de combate à delinquência. (...) Se assim o é quanto 
às diversas previsões, de forma diferente não acontece no tocante ao agravamento 
da pena. Afastem a possibilidade de cogitar de duplicidade. Logicamente, quan-
do da condenação anterior, o instituto não foi considerado. Deve sê-lo na que se 
segue, em razão do fato de haver ocorrido, sem o interregno referido no art. 64 do 
CP — cinco anos —, uma outra prática delituosa. Então, não se aumenta a pena 
constante do título pretérito, mas, presentes o piso e o teto versados relativamente 
ao novo crime, majora-se, na segunda fase da dosimetria da pena, no campo da 
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agravante, a básica fixada. Afinal, o julgador há de ter em vista parâmetros para 
estabelecer a pena adequada ao caso concreto, individualizando-a, e, nesse con-
texto, surge a reincidência, o fato de o acusado haver cometido, em que pese a 
glosa anterior, novo desvio de conduta na vida em sociedade. Está-se diante de 
fator de discriminação que se mostra razoável, seguindo a ordem natural das coi-
sas. Repito que se leva em conta o perfil do réu, percebendo-se a necessidade de 
maior apenação, consideradas a pena mínima e a máxima do tipo, porque voltou a 
delinquir apesar da condenação havida, no que esta deveria ser tomada como um 
alerta, uma advertência maior quanto à necessidade de adoção de postura própria 
ao homem médio, ao cidadão integrado à vida gregária e solidário aos semelhan-
tes. (...) Evidentemente, a definição da reprimenda adequada ocorre em face das 
peculiaridades do caso, despontando o perfil do agente, inclusive se voltou, por isto 
ou por aquilo, não importa, a claudicar. Ao contrário do que assevera o recorrente, 
o instituto constitucional da individualização da pena respalda a consideração 
da singularidade, da reincidência, evitando a colocação de situações desiguais na 
mesma vala — a do recalcitrante e a do agente episódico, que assim o é ao menos 
ao tempo da prática criminosa. Saliento, então, a inviabilidade de dar-se o mesmo 
peso, em termos de gravame de ato de constrição a alcançar a liberdade de ir e 
vir, presentes os interesses da sociedade, a caso concreto em que envolvido réu 
primário e a outro em que o Estado se defronta com quem fora condenado antes 
e voltou a trilhar o caminho glosado penalmente, deixando de abraçar a almejada 
correção de rumos, de alcançar a ressocialização. (...) Por tudo, surge constitucio-
nal o instituto — existente desde a época do Império — da reincidência, não se 
podendo, a partir de exacerbação do chamado garantismo penal, olvidar o sistema, 
desmantelando-o no ponto consagrador da cabível distinção, tratando-se desiguais 
de forma igual. A regência da matéria, harmônica com a CF, circunscreve-se a 
oportuna, sadia, razoável e proporcional política normativa criminal e envolve, 
em rápida contagem, mais de vinte institutos penais, conforme referido. Com a 
palavra, está a sempre ilustrada maioria. De minha parte, desprovejo o recurso, 
assentando a constitucionalidade do inciso I do art. 61 do CP — DL 2.848/1940.
[RE 453.000, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 4-4-2013, P, DJE de 3-10-2013, rg.]
Vide HC 92.626, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-3-2008, 1ª T, DJE de 2-5-2008
 � Concursos de circunstâncias atenuantes e agravantes. Preponderância. Confis-

são espontânea. Compensação com a agravante da reincidência. (...) a assunção da 
responsabilidade pelo fato-crime, por aquele que tem a seu favor o direito a não 
se autoincriminar, revela a consciência do descumprimento de uma norma social 
(e de suas consequências), não podendo, portanto, ser dissociada da noção de per-
sonalidade. No caso concreto, a leitura da sentença penal condenatória revela que 
a confissão do paciente, em conjunto com as provas apuradas sob o contraditório, 
embasou o juízo condenatório. (...) Ordem concedida para reconhecer o caráter 
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preponderante da confissão espontânea e determinar ao juízo processante que re-
dimensione a pena imposta ao paciente.
[HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 19-6-2012.]

 ≠ HC 99.446, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 11-9-2009
 � Nos termos do art. 67 do CP, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena 

deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso 
em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão 
espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada.
[HC 96.063, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011.]

 = HC 99.446, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 11-9-2009
 ≠ HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 19-6-2012
 � A questão de direito tratada no presente habeas corpus diz respeito à aplicação 

da agravante da alínea h do inciso II do art. 61 do CP ao caso concreto. Não há 
a obrigatoriedade de o julgador se valer do sistema legal de apreciação de provas, 
uma vez que a idade da vítima foi provada por outros meios. A falta de juntada aos 
autos de documento de identidade da vítima não assume a importância que lhe 
atribui a impetração.
[HC 103.747, rel. min. Ellen Gracie, j. 3-5-2011, 2ª T, DJE de 16-5-2011.]

 ≠ HC 110.303, rel. min. Dias Toffoli, j. 26-6-2012, 1ª T, DJE de 16-11-2012
 � A legislação estabelece apenas o momento em que a reincidência pode ser verificada 

(art. 63 do CP), sem, contudo, exigir um documento específico para a sua comprovação. 
(...) A folha de antecedentes criminais expedida pelo Departamento de Polícia Federal 
no Estado de Mato Grosso do Sul é formal e materialmente idônea para comprovar 
a reincidência do paciente, porquanto contém todas as informações necessárias para 
tanto, além de ser um documento público, com presunção iuris tantum de veracidade.
[HC 103.969, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-9-2010, 1ª T, DJE de 8-10-2010.]

 = HC 103.571, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 1º-2-2011, 2ª T, DJE de 16-3-2011
Vide HC 116.301, rel. min. Luiz Fux, j. 3-12-2013, 1ª T, DJE de 11-2-2013
 � A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da 

pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu 
persiste na senda do crime.
[HC 101.918, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 11-5-2010, 1ª T, DJE de 4-6-2010.]
 � Resta configurada a reformatio in pejus, quando o Tribunal, em julgamento de 

recurso de apelação exclusivo da defesa, reconhece circunstância agravante não 
considerada na sentença de primeiro grau, ainda que tenha reduzido o quantum total 
da pena imposta ao paciente. Não há mero redimensionamento de circunstância 
judicial desfavorável para o reconhecimento de agravante legal quando, na apelação, 
o Tribunal inova, levando em consideração fatos não reconhecidos na sentença 
proferida em primeira instância.
[HC 99.925, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 2-3-2010, 1ª T, DJE de 26-3-2010.]
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 � Conforme disposto no art. 63 do CP, não se exige a especificidade para reconhe-
cer-se a reincidência, pouco importando que o crime anterior tenha sido doloso e 
o posterior haja ocorrido na forma culposa.
[HC 100.006, rel. min. Marco Aurélio, j. 2-2-2010, 1ª T, DJE de 19-2-2010.]
 � Não é nula a sentença que considera, para a elevação da pena-base pelos maus an-

tecedentes e para a configuração da agravante de reincidência, condenações distintas.
[HC 94.839, rel. min. Cezar Peluso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 16-10-2009.]

 = HC 101.579, rel. min. Dias Toffoli, j. 4-10-2011, 1ª T, DJE de 20-10-2011
 = HC 96.771, rel. min. Gilmar Mendes, j. 17-8-2010, 2ª T, DJE de 3-9-2010

Vide HC 98.803, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 11-9-2009
 � (...) o art. 67 do CP é claro “ao dispor sobre a preponderância da reincidência 

sobre outras circunstâncias, entre as quais enquadra-se a confissão espontânea. Afinal, 
a confissão não está associada aos motivos determinantes do crime e — por diferir 
em muito do arrependimento — também não está relacionada à personalidade do 
agente, tratando-se apenas de postura adotada pelo réu de acordo com a conveniência 
e estratégia para sua defesa”.
[HC 99.446, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 11-9-2009.]

 = HC 108.138, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 29-11-2011, 2ª T, DJE de 14-12-2011
 = HC 106.514, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 1º-2-2011, 1ª T, DJE de 17-2-2011
 ≠ HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 19-6-2012
 � A reincidência é óbice à substituição da pena restritiva da liberdade pela restritiva 

de direitos. (...) Prepondera, no concurso de agravantes e atenuantes, a reincidência.
[HC 93.515, rel. min. Marco Aurélio, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2009.]

 = HC 96.063, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011
 � A só reincidência não constitui razão suficiente para imposição de regime de 

cumprimento mais severo do que a pena aplicada autorize.
[HC 97.424, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009.]
Vide HC 122.031, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 6-5-2014, 2ª T, DJE de 26-5-2014
 � Não se considera reincidente quem pratica fato criminoso antes do trânsito em 

julgado de condenação penal por fato diverso.
[HC 96.997, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009.]

 = RHC 109.132, rel. min. Luiz Fux, j. 6-9-2011, 1ª T, DJE de 10-10-2011
 � Os juízos de primeiro e segundo graus mantiveram-se silentes quanto ao requisito 

subjetivo ligado à reincidência genérica para a substituição da pena corporal pela 
restritiva de direitos. Embora tenha a falta de prequestionamento do tema levado 
ao não conhecimento do recurso especial no STJ, subsiste o constrangimento ilegal 
contra o paciente. A falta de fundamentação no tocante à denegação do benefício 
previsto no art. 44 do CP ofende o princípio da individualização da pena. Prece-
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dente. Ordem concedida em parte para que o juiz de primeira instância profira 
nova decisão quanto à questão.
[HC 94.990, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 2-12-2008, 1ª T, DJE de 19-12-2008.]
 � O aumento da pena em função da reincidência encontra-se expressivamente 

previsto no art. 61, I, do CP, não constituindo, bis in idem.
[HC 92.626, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-3-2008, 1ª T, DJE de 2-5-2008.]

 = HC 93.815, rel. min. Gilmar Mendes, j. 4-4-2013, P, DJE de 6-5-2013
Vide RE 453.000, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 4-4-2013, P, DJE de 3-10-2013, rg
 � Jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que o fato que 

serve para justificar a agravante da reincidência não pode ser levado à conta de maus 
antecedentes para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal (CP, 
art. 59), sob pena de incorrer em bis in idem.
[HC 80.066, rel. min. Ilmar Galvão, j. 13-6-2000, 1ª T, DJ de 6-10-2000.]

 = HC 94.692, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 14-9-2010, 2ª T, DJE 8-10-2010
 = HC 74.023, rel. min. Moreira Alves, j. 13-6-2000, P, DJ de 6-10-2000


