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179sumário

 � A jurisprudência consolidada do STF não admite que a quantidade de droga seja 
valorada negativamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, o que 
caracteriza indevido bis in idem. (...) De modo análogo, a personalidade do agente 
não pode ser valorada negativamente na primeira ou na terceira fases da fixação da 
pena, sob pena de duplo agravamento.
[RHC 128.726, rel. min. Dias Toffoli, j. 25-8-2015, 2ª T, DJE de 14-9-2015.]
Vide HC 112.776, rel. min. Teori Zavascki, j. 19-12-2013, P, DJE de 30-10-2014
 � A redução da pena de corréu, por força de acordo de delação premiada (art. 25, 

§ 2º, da Lei 7.492/1986 e arts. 13 e 14 da Lei 9.807/1999) e de sua efetiva cola-
boração com a Justiça, tem natureza personalíssima e não se estende ao recorrente. 
O recorrente, que não estava obrigado a se autoincriminar nem a colaborar com a 
Justiça (art. 5º, LXIII, CF), exerceu seu direito constitucional de negar a prática dos 
ilícitos a ele imputados. Após adotar essa estratégia defensiva, por reputá-la mais 
conveniente aos seus interesses, não pode agora, à vista do resultado desfavorável do 
processo, pretender que lhe seja estendido o mesmo benefício reconhecido àquele que, 
desde o início, voluntariamente assumiu a posição de réu colaborador, arcando com os 
ônus dessa conduta processual, na expectativa de obter as vantagens dela decorrentes.
[RHC 124.192, rel. min. Dias Toffoli, j. 10-2-2015, 1ª T, DJE de 8-4-2015.]
 � (...) Tráfico transnacional de drogas. Art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/ 

2006. (...) Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, 
§ 4º, da Lei 11.343/2006 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre 
organização criminosa. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para 
o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, 
à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por 
finalidade um único transporte de droga.
[RHC 123.119, rel. min. Dias Toffoli, j. 7-10-2014, 1ª T, DJE de 17-11-2014.]
Vide HC 101.265, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, voto do min. Gilmar Mendes, j. 

10- 4-2012, 2ª T, DJE de 6-8-2012
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 � Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, 
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da 
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Configura 
ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do pro-
duto para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da 
fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 
da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada 
para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração 
de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio 
da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto.
[HC 112.776, rel. min. Teori Zavascki, j. 19-12-2013, P, DJE de 30-10-2014.]

 = ARE 666.334 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 3-4-2014, P, DJE de 6-6-2014, rg
Vide RHC 128.726, rel. min. Dias Toffoli, j. 25-8-2015, 2ª T, DJE de 14-9-2015
 � A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não 

pode ser indeferida exclusivamente com base em ato infracional informado pelo 
paciente em seu interrogatório.
[HC 114.747, rel. min. Roberto Barroso, j. 10-12-2013, 1ª T, DJE de 20-2-2014.]
Vide RHC 117.706, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 22-10-2013, 1ª T, DJE de 19-

11-2013
vide HC 98.803, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 11-9-2009
 � A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não 

pode ser indeferida exclusivamente com base em maus antecedentes informados 
pelo réu em seu interrogatório.
[RHC 117.706, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 22-10-2013, 1ª T, DJE de 
19-11-2013.]
Vide RHC 114.747, rel. min. Roberto Barroso, j. 10-12-2013, 1ª T, DJE de 20-2-2014
 � A desistência voluntária deve ser interpretada como “causa pessoal de exclusão da 

punibilidade”, situação que afasta a punibilidade do agente, mas não a tipicidade do 
crime ou a culpabilidade. No caso, o roubo não se consumou porque, após subjugar 
o sentinela e exigir a entrega do armamento que ele e seu comparsa pretendiam 
subtrair, foi o paciente reconhecido pela vítima, momento em que empreendeu fuga 
do local sem que houvesse a efetiva subtração da res. O crime não se consumou 
por circunstância alheia à vontade do agente, que, assustando-se com o fato de 
haver sido reconhecido, empreendeu fuga. No caso, houve tentativa falha, tendo o 
delito deixado de se consumar com base em impedimento íntimo do agente, que, 
mesmo podendo prosseguir na empreitada, acreditou não ser possível fazê-lo. Não 
há, no caso, interferência de elemento externo que impedisse a consumação, mas 
impedimento interno, na mente do próprio roubador, que o levou a concluir pela 
impossibilidade de prosseguir na empreitada delitiva.
[HC 115.215, rel. min. Dias Toffoli, j. 4-6-2013, 1ª T, DJE de 8-8-2013.]
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 � A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 
está vinculada à adequação dos requisitos definidos no mencionado dispositivo; 
inocorrência por terem as instâncias ordinárias definido a reincidência do paciente 
e seus maus antecedentes.
[HC 110.438, rel. min. Cármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2ª T, DJE de 22-2-2013.]
 � Para que seja denegada a aplicação da causa especial de diminuição de pena pre-

vista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o julgador, fundado em 
elementos concretos, demonstre que não estão preenchidos os requisitos elencados 
na lei, o que não ocorreu no caso sob exame.
[HC 112.647, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 
14-11-2012.]
 � A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP 

não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas 
para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das 
provas, fixar as penas. Às cortes superiores, no exame da dosimetria das penas em 
grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos 
critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbi-
trárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 
Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição 
da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias inferiores 
decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, 
não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta 
ilegalidade ou arbitrariedade.
[RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, j. 11-9-2012, 1ª T, DJE de 25-9-2012.]
 � A diminuição em grau mínimo, pela tentativa, é justificada pela circunstância 

de ter o paciente praticamente consumado o delito, denotando maior gravidade 
da conduta.
[HC 110.021, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 5-6-2012, 2ª T, DJE de 19-6-2012.]
 � (...) a “mula”, de fato, integra a organização criminosa “na medida em que seu 

trabalho é uma condição sine qua non para a narcotraficância internacional”. Pressu-
pondo, assim, que toda organização criminosa estrutura-se a partir de uma divisão 
de tarefas que objetiva um fim comum, é inegável que esta tarefa — de transpor-
te — está inserida nesse contexto como essencial. E, em princípio, diferentemente 
da referência à “atividade criminosa” em que o legislador exigiu “dedicação”, ou 
seja, habitualidade, reiteração de condutas, tal condição não é essencial no caso 
do “integrar organização criminosa”. Aliás, se assim fosse, desnecessário o próprio 
requisito, pois já contido na “atividade criminosa”. Além disso, não me parece ver-
dadeiro pressupor que o legislador intencionou com a regra dispensar tratamento 
menos rigoroso ao “traficante mula” ou, ainda, aos outros com “participação de 
menor importância” e não diretamente ligados ao núcleo da organização. Se essa 
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fosse a intenção, certamente, consubstanciaria uma elementar do tipo. Teríamos, 
então, um tipo penal derivado.
[HC 101.265, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, voto do min. Gilmar Mendes, j. 
10-4-2012, 2ª T, DJE de 6-8-2012.]
Vide RHC 123.119, rel. min. Dias Toffoli, j. 7-10-2014, 1ª T, DJE de 17-11-2014
 � Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração 

a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da 
pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
[HC 104.134, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 9-11-2011.]

 = HC 109.853, rel. min. Gilmar Mendes, j. 18-10-2011, 2ª T, DJE de 3-11-2011
 � A norma do art. 9º da Lei 10.684/2003 revela-se de natureza especial, guar-

dando pertinência apenas em relação a tributo. É impróprio evocá-la no tocante 
ao estelionato, quando a reparação do dano pode atrair causa de diminuição da 
pena — art. 16 do CP — ou atenuante — art. 65 do mesmo diploma.
[HC 98.218, rel. min. Marco Aurélio, j. 12-4-2011, 1ª T, DJE de 4-5-2011.]

 = RHC 126.917, rel. min. Teori Zavascki, j. 25-8-2015, 2ª T, DJE de 9-9-2015
 � São cumulativos os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios do art. 33, 

§ 4º, da Lei 11.343/2006. Constitui óbice ao reconhecimento da figura privilegiada no 
tráfico o comprovado envolvimento da paciente com atividade criminosa organizada.
[HC 106.393, rel. min. Cármen Lúcia, j. 15-2-2011, 1ª T, DJE de 3-3-2011.]

 = HC 101.265, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, j. 10-4-2012, 2ª T, DJE de 6-8-2012
Vide HC 104.134, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 9-11-2011
 � (...) a observância do arrependimento posterior não exige que o dano seja inte-

gralmente reparado, principalmente se a vítima se satisfez com a reparação parcial 
(...), devendo a pena ser fixada de forma proporcional ao volume do ressarcimento, 
reservando-se a diminuição máxima de 2/3 às hipóteses de reparação integral (...).
[HC 98.658, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 9-11-2010, 1ª T, DJE de 15-2-2011.]
 � O habeas corpus não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da 

pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias constantes do § 4º do art. 33 
e do art. 42, ambos da Lei 11.343/2006.
[HC 102.924, rel. min. Dias Toffoli, j. 24-8-2010, 1ª T, DJE de 8-11-2010.]

 = HC 105.930, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 11-10-2011, 2ª T, DJE de 21-11-2011
 � Não é possível aplicar a redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/ 

2006 se presente a circunstância descrita no art. 42 do mesmo diploma legal.
[HC 102.667, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 10-8-2010, 1ª T, DJE de 27-8-2010.]

 = HC 104.195, rel. min. Luiz Fux, j. 26-4-2011, 1ª T, DJE de 10-6-2011
Vide RHC 94.802, rel. min. Menezes Direito, j. 10-2-2009, 1ª T, DJE de 20-3-2009
 � O caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas 

na pertinente legislação extravagante (art. 42 da Lei 11.343/2006). De tal calibração 
se percebe, na concretude da causa, que os fundamentos lançados pelo magistrado são 
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imprestáveis para fins de eleição do grau de redução da pena aplicada à paciente, o 
que afronta o conteúdo mínimo da fundamentação das decisões judiciais de que trata 
o inciso XI do art. 93 da CF/1988. Ordem concedida para determinar que o juízo 
de direito da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG refaça a dosimetria da pena 
quanto à sua causa de diminuição, inscrita no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
[HC 100.005, rel. min. Ayres Britto, j. 3-8-2010, 1ª T, DJE de 10-9-2010.]

 = HC 113.348, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-9-2012, 2ª T, DJE de 8-10-2012
 � Tráfico ilícito de entorpecentes. Aplicação da causa de diminuição prevista no 

§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3). (...) O juiz não está 
obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para 
a concessão desse benefício, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar 
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo 
as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal 
de um patamar mínimo e um máximo.
[HC 102.487, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 1º-6-2010, 1ª T, DJE de 18-6-2010.]

 = HC 99.440, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 3-5-2011, 2ª T, DJE de 16-5-2011
 = HC 101.317, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 8-6-2010, 2ª T, DJE de 6-8-2010

Vide HC 98.076, rel. min. Eros Grau, j. 15-12-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010
 � A partir do momento em que o direito admite a figura da delação premiada 

(art. 14 da Lei 9.807/1999) como causa de diminuição de pena e como forma 
de buscar a eficácia do processo criminal, reconhece que o delator assume uma 
postura sobremodo incomum: afastar-se do próprio instinto de conservação ou 
autoacobertamento, tanto individual quanto familiar, sujeito que fica a retaliações 
de toda ordem. Daí por que, ao negar ao delator o exame do grau da relevância de 
sua colaboração ou mesmo criar outros injustificados embaraços para lhe sonegar a 
sanção premial da causa de diminuição da pena, o Estado-juiz assume perante ele 
conduta desleal. Em contrapasso, portanto, do conteúdo do princípio que, no caput 
do art. 37 da Carta Magna, toma o explícito nome de moralidade.
[HC 99.736, rel. min. Ayres Britto, j. 27-4-2010, 1ª T, DJE de 21-5-2010.]
 � Na espécie, os fatos que ensejaram a não aplicação da causa de diminuição prevista 

na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são 
hígidos e suficientes para atestar a dedicação do recorrente às atividades crimino-
sas. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os 
apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus 
antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.
[HC 98.167, rel. min. Cármen Lúcia, j. 27-4-2010, 1ª T, DJE de 14-5-2010.]
Vide HC 98.076, rel. min. Eros Grau, j. 15-12-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010
vide RHC 94.802, rel. min. Menezes Direito, j. 10-2-2009, 1ª T, DJE de 20-3-2009
 � Tráfico ilícito de entorpecentes. Causa de diminuição de pena. Redução da pena 

em 1/3, com fundamento no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Pretensão de redu-
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ção em 2/3. Não cabimento, ante a circunstância de a paciente dedicar-se ao tráfico 
de entorpecentes.
[HC 98.076, rel. min. Eros Grau, j. 15-12-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010.]

 = HC 100.800, rel. min. Luiz Fux, j. 23-8-2011, 1ª T, DJE de 13-9-2011
Vide HC 102.487, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 1º-6-2010, 1ª T, DJE de 18-6-2010
vide HC 98.167, rel. min. Cármen Lúcia, j. 27-4-2010, 1ª T, DJE de 14-5-2010
 � Não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena, pre-

vista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se o juízo de primeiro grau reconheceu 
que o paciente registra maus antecedentes, fato esse ainda confirmado em sede de 
recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Esta Corte tem orientação pacífica de que condenação criminal não considerada 
para efeito de reincidência — em razão de decurso de prazo previsto no art. 64, I, 
do CP — pode vir a sê-lo para efeito de maus antecedentes quando da análise das 
circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.
[HC 98.803, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 11-9-2009.]

 = HC 97.390, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 31-8-2010, 1ª T, DJE de 24-9-2010
Vide HC 114.747, rel. min. Roberto Barroso, j. 10-12-2013, 1ª T, DJE de 20-2-2014
vide HC 94.839, rel. min. Cezar Peluso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 16-10-2009
 � No mais forte reconhecimento do clássico princípio da correlação ou correspondên-

cia entre o crime e a pena, o CP estabelece que a reprimenda para os delitos tentados 
é menor do que aquela aplicável aos delitos consumados. A redução constante do 
parágrafo único do art. 14 do CP é de ser equacionada de acordo com o iter criminis 
percorrido pelo agente. No caso, as instâncias competentes assentaram que o delito 
de roubo não se consumou, dando-se que a ação delitiva “ficou entre um extremo e 
outro”. Pelo que se revela acertada a decisão que deu pela redução de metade da pena.
[HC 95.960, rel. min. Ayres Britto, j. 14-4-2009, 1ª T, DJE de 22-5-2009.]

 = HC 118.203, rel. min. Gilmar Mendes, j. 15-10-2013, 2ª T, DJE de 12-11-2013
 � Tráfico de drogas praticado sob a vigência da Lei 6.368/1976. Impossibilidade 

de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
11.343/2006. Paciente que se dedicava à atividade criminosa. Para que a redução da 
pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 seja concedida, não basta que o 
agente seja primário e tenha bons antecedentes, sendo necessário, também, que ele 
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. O voto 
do eminente min. Felix Fischer, relator do habeas corpus ora questionado, muito 
bem explicitou o motivo pelo qual não foi possível a aplicação daquele benefício ao 
paciente, ressaltando que “o Tribunal a quo negou provimento ao recurso defensivo, 
a uma, por entender que o paciente se dedicava a atividade criminosa, fazendo do 
comércio de drogas seu meio de vida, a duas, porque a causa de diminuição da pena 
prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 só se aplicaria àquele que como fato 
isolado vende substância entorpecente, a três, tendo em vista que a sua aplicação é 
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restrita às condenações ocorridas com base na Lei 11.343/2006, não se podendo, 
assim, a pretexto de se aplicar a lei mais benéfica, combinar partes diversas das duas 
normas, porquanto isso implicaria, em última análise, na criação de uma terceira lei”.
[RHC 94.802, rel. min. Menezes Direito, j. 10-2-2009, 1ª T, DJE de 20-3-2009.]

 = RE 600.817, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-11-2013, P, DJE de 30-10-2014, rg
 � É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do 

que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem 
reduzir a pena aquém do mínimo legal.
[HC 94.446, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-10-2008, 1ª T, DJE de 31-10-2008.]

 = RE 597.270 QO-RG, rel. min. Cezar Peluso, j. 26-3-2009, P, DJE de 5-6-2009, rg
 � Furto qualificado. Princípio da insignificância. Não incidência no caso. Possibi-

lidade de consideração do privilégio. (...) A questão de direito tratada neste writ, 
consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade 
da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que 
deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico 
tutelado na norma penal. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de 
tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em 
outras áreas do direito, como ilícito civil ou falta administrativa. Não considero 
apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro 
para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de 
haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto 
simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privi-
legiado (...). A lesão se revelou significante não apenas em razão do valor do bem 
subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática 
do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do 
caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável 
o comportamento do paciente. Compatibilidade entre as qualificadoras (...) e o 
privilégio (...), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente.
[HC 94.765, rel. min. Ellen Gracie, j. 9-9-2008, 2ª T, DJE de 26-9-2008.]

 = HC 97.051, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2010
 � A diminuição da pena em virtude do reconhecimento do homicídio privilegiado 

nada tem a ver com a redução operada face às circunstâncias judiciais favoráveis. 
O juiz, ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP, valorou a rele-
vância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação 
da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas 1/6.
[HC 93.242, rel. min. Eros Grau, j. 26-2-2008, 1ª T, DJE de 25-4-2008.]

 = HC 109.640, rel. min. Gilmar Mendes, j. 8-5-2012, 2ª T, DJE de 22-5-2012
 = HC 102.459, rel. min. Dias Toffoli, j. 3-8-2010, 1ª T, DJE de 28-10-2010


