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 � (...) em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do 
dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para 
exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem.
[HC 128.446, rel. min. Teori Zavascki, j. 15-9-2015, 2ª T, DJE de 29-9-2015.]
 � 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
 � Se a lei de regência prevê o regime inicial de cumprimento da pena, impõe-se a 

observância, independente das circunstâncias judiciais.
[HC 123.316, rel. min. Marco Aurélio, j. 9-6-2015, 1ª T, DJE de 6-8-2015.]
 � É vedado valorar negativamente os motivos do crime e a personalidade do agente 

sem qualquer fundamentação concreta. Caracteriza bis in idem valorar negativamente 
as circunstâncias do crime quando já configuram qualificadora, as consequências 
delitivas quando elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio 
e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados 
para aumentar a pena sob outra rubrica.
[HC 121.758, rel. min. Gilmar Mendes, j. 9-12-2014, 2ª T, DJE de 2-2-2015.]
 � O juízo de primeiro grau na sentença condenatória fixou o regime inicial fechado 

e vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em 
razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os 
maus antecedentes do recorrente. (...) No caso sub examine, apesar de o acusado pos-
suir maus antecedentes, o regime semiaberto mostra-se adequado para a reprovação 
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do delito, tendo em vista a pena aplicada — um ano e nove meses — e o fato de o 
crime praticado (estelionato) não ter sido cometido com violência ou grave ameaça.
[RHC 118.658, rel. min. Luiz Fux, j. 13-5-2014, 1ª T, DJE de 2-6-2014.]
 � Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, conside-

rará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, 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 produto para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simulta-
neamente, 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 ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição 

do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem.
[HC 117.599, rel. min. Rosa Weber, j. 3-12-2013, 1ª T, DJE de 14-2-2014.]
 � O incremento em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não cons-

titui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da 
pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do CP, o qual determina 
que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das 
circunstâncias em que se deu a infração, o que justifica a exasperação da reprimenda 
entre os limites abstratamente cominados para o crime.
[RHC 117.037, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-10-2013, 1ª T, DJE de 4-11-2013.]
 � A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do prejuízo 

causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente 
observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 
do CP, ao determinar que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre 
outros elementos, das consequências da infração, o que, a toda evidência, subsume 
o maior ou menor prejuízo que um crime de roubo venha a causar à vítima.
[RHC 117.108, rel. min. Dias Toffoli, j. 24-9-2013, 1ª T, DJE de 21-10-2013.]
 � A justificativa para a majoração da pena-base, em razão da declarada motivação 

(busca do lucro fácil), é inerente ao próprio tipo previsto no art. 242 do CPM.
[HC 115.005, rel. min. Dias Toffoli, j. 18-6-2013, 1ª T, DJE de 23-8-2013.]
 � Descabe considerar como circunstância judicial negativa o bem protegido pelo 

próprio tipo penal. (...) O fato de o acusado ser dirigente da pessoa jurídica atrai a 
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responsabilidade penal, não podendo servir, a um só tempo, à exacerbação da pena, 
presentes as circunstâncias judiciais.
[HC 106.380, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 14-5-2013, 1ª T, DJE de 1º-8-2013.]
 � Registro de uma condenação anterior, por contravenção (dirigir sem habilita-

ção), transitada em julgado em 28-6-1979. Decorridos mais de cinco anos desde 
a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a 
interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Apli-
cação do princípio da razoabilidade.
[HC 110.191, rel. min. Gilmar Mendes, j. 23-4-2013, 2ª T, DJE de 6-5-2013.]
 � Não houve a alegada reformatio in pejus por parte do STJ, mas apenas a correta 

qualificação de elemento equivocadamente considerado na fixação da pena-base 
pelas instâncias ordinárias como resultante de deformação da personalidade do 
agente, quando isso se inseria na avaliação de sua conduta social. O fato de haver o 
juízo de primeiro grau afirmado não haver elementos que permitissem a avaliação 
da conduta social dos pacientes, aquilatando-os sob prisma diverso, não impede que 
se reconheça o equívoco dessa mensuração, classificando-se corretamente aquele 
elemento dentre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem que isso implique 
suplementação da fundamentação adotada, como quer fazer crer a impetrante.
[HC 109.541, rel. min. Dias Toffoli, j. 20-11-2012, 1ª T, DJE de 14-12-2012.]
 � Tribunal do júri. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Ofensa à sobera-

nia dos veredictos do tribunal do júri. Inocorrência: acolhimento da tese de crime 
privilegiado em razão de forte excitação do paciente logo após a agressão da vítima. 
Motivo que não se confunde com a discussão empreendida entre o paciente e a 
vítima, sopesada para fixar a pena-base acima do mínimo legal. A dosimetria da 
pena é conferida exclusivamente ao juiz presidente do tribunal do júri, não cabendo, 
aprioristicamente, falar em afastamento das circunstâncias judiciais do art. 59 pelo 
Conselho de Sentença (CPP, art. 492, I, a e b). O juiz deve, contudo, no cálculo da 
pena-base, atentar para a possibilidade da ocorrência de bis in idem e de violação 
dos veredictos do tribunal do júri, mercê de revalorização de circunstância judicial 
expressamente prevista em lei como qualificadora ou privilégio, agravante ou ate-
nuante ou causa de aumento ou diminuição.
[HC 108.146, rel. min. Luiz Fux, j. 5-6-2012, 1ª T, DJE de 25-6-2012.]
 � Crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Pena-base. Valoração negativa 

de circunstância judicial ínsita ao tipo penal. Ocorrência de bis in idem. (...) A justificati-
va para majoração da pena-base, em razão da declarada motivação (busca do lucro fácil) 
é inerente ao próprio tipo qualificado de receptação previsto no § 1º do art. 180 do CP.
[HC 109.987, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-5-2012, 1ª T, DJE de 29-8-2012.]
 � Delito de roubo. Dosimetria da pena. Consequências do delito. Desfalque pa-

trimonial. Circunstância própria do tipo. Imprestabilidade para a exasperação da 
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pena-base. (...) No caso, o fundamento adotado pelas instâncias precedentes para 
a exasperação da pena privativa de liberdade (não restituição dos bens à vítima) 
gravita em torno do próprio tipo incriminador. A significar, então, que é fundamento 
imprestável para fins de majoração da pena-base aplicada ao paciente, em evidente 
afronta ao conteúdo mínimo da fundamentação das decisões judiciais de que trata 
o inciso IX do art. 93 da CF/1988. O mero desfalque patrimonial não pode, de 
forma automática ou mecânica, justificar a elevação da pena-base de crime inserido 
no título Dos Crimes contra o Patrimônio, no caso o roubo majorado.
[HC 110.471, rel. min. Ayres Britto, j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de 16-2-2012.]
 � Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio 

da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as cir-
cunstâncias judiciais são comuns.
[HC 108.858, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-10-2011, 2ª T, DJE de 17-11-2011.]
 � Consubstanciando qualificadoras motivo fútil e prática a dificultar ou a impos-

sibilitar a defesa da vítima, descabe considerar esses fatos na fixação da pena-base, 
ou seja, como circunstâncias judiciais.
[HC 107.501 ED, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 2-8-2011, 1ª T, DJE de 27-
10-2011.]
 � O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das cir-

cunstâncias do delito. Exame esse revelador de um exercício racional de funda-
mentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso 
concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao 
juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e 
simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude 
da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante 
há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros 
constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas 
do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extrava-
gante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e 
da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF.
[RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, j. 28-6-2011, 2ª T, DJE de 21-11-2011.]

 = HC 110.385, rel. min. Luiz Fux, j. 26-6-2012, 1ª T, DJE de 16-8-2012
 � (...) na fixação da pena-base, fez referência à circunstância de ter sido o crime 

cometido por três agentes, o que teria reduzido a capacidade de defesa da vítima. 
Na terceira etapa da individualização, aplicou a causa de aumento relativa ao con-
curso de agentes pelo mesmo fato, em franca violação ao postulado ne bis in idem. 
Constrangimento ilegal configurado.
[HC 107.556, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 31-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-7-2011.]
 � Peculato. Consequências do crime. Mostra-se razoável a fixação da pena-base 

em um ano acima do mínimo previsto para o tipo de dois, com teto de doze ante 
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as circunstâncias do crime, o fato de haver sido praticado o peculato por servidor 
do próprio Judiciário.
[HC 101.295, rel. min. Marco Aurélio, j. 29-3-2011, 1ª T, DJE de 4-5-2011.]
 � Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito 

em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora 
responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base 
acima do mínimo legal.
[RE 608.718 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 23-3-2011, 2ª T, DJE de 
11-4-2011.]

 = HC 117.737, rel. min. Rosa Weber, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE de 4-11-2013
 � O STF junge a legalidade da pena ao motivado exame judicial das circunstân-

cias do delito. Exame esse revelador de um exercício racional de fundamentação e 
ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do 
caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. De outro modo não 
pode ser, devido a que o art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever 
de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação 
do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. No caso, a pena então 
fixada pelas instâncias de origem está assentada no exame das circunstâncias que 
moldam o quadro fático-probatório da causa e em nada afrontam as garantias da 
individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (inciso XLVI do 
art. 5º e inciso IX do art. 93 da CF); notadamente pelo fundamento de que existem 
diversas ações penais contra o acusado, “sendo que em algumas já há trânsito em 
julgado”. O que preenche a finalidade do art. 59 do CP.
[HC 89.698, rel. min. Ayres Britto, j. 22-3-2011, 2ª T, DJE de 19-12-2011.]
 � A sentença não merece reparos quanto à análise da personalidade e culpabilidade 

do paciente e das circunstâncias e consequências do crime, vez que esses elementos 
foram corretamente sopesados. Na análise da conduta social, não poderia ter sido 
considerado como desfavorável o fato de responder o paciente a uma ação penal 
sem trânsito em julgado. Não se pode avaliar negativamente o motivo do crime 
quando o mesmo fato é considerado pelo júri como causa de qualificação do delito.
[RHC 99.293, rel. min. Cármen Lúcia, j. 31-8-2010, 1ª T, DJE de 7-2-2011.]
 � No caso, a fixação do quantum da pena levada a cabo pelo STJ, embora não tenha 

desbordado os lindes da proporcionalidade, não logrou superar o vício de funda-
mentação caracterizado na sentença de primeiro grau. Isso porque, com amparo em 
apenas uma circunstância judicial desfavorável ao paciente, a pena-base foi fixada 
em cinco anos e seis meses, sem observância do critério trifásico. Ordem concedida 
para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena, cujo 
teto não poderá exceder à reprimenda fixada pelo STJ.
[HC 103.531, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 31-8-2010, 1ª T, DJE de 24-9-2010.]

 = HC 103.985, rel. min. Ellen Gracie, j. 19-4-2011, 2ª T, DJE de 5-5-2011
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 � Nos termos do art. 44 do CP, não é possível a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos quando a reprimenda for fixada acima de quatro 
anos e existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
[HC 102.474, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 24-8-2010, 1ª T, DJE de 17-9-2010.]
Vide HC 99.888, rel. min. Eros Grau, j. 24-11-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010
vide HC 94.874, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-10-2008, 1ª T, DJE de 12-12-2008
 � O caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias lis-

tadas 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 imprestáveis para fins de eleição do grau de redução da pena apli-
cada 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 105.799, rel. min. Dias Toffoli, j. 11-10-2011, 1ª T, DJE de 16-11-2011
 � É certo que, para condenar penalmente alguém, o órgão julgador tem de olhar 

para trás e ver em que medida os fatos delituosos e suas coordenadas dão conta 
da culpabilidade do acusado. Já no que toca à decretação da prisão preventiva, 
se também é certo que o juiz valora esses mesmos fatos e vetores, ele o faz 
na perspectiva da aferição da periculosidade do agente. Não propriamente da 
culpabilidade. Pelo que o quantum da pena está para a culpabilidade do agente 
assim como o decreto de prisão preventiva está para a periculosidade, pois é tal 
periculosidade que pode colocar em risco o meio social quanto à possibilidade 
de reiteração delitiva (cuidando-se, claro, de prisão preventiva com fundamento 
na garantia da ordem pública).
[HC 96.212, rel. min. Ayres Britto, j. 16-6-2010, 1ª T, DJE de 6-8-2010.]
 � A circunstância em que foi executado o crime foi reconhecida como desfavorável 

ao paciente, mas não foi valorada na primeira fase da dosimetria da pena. Observân-
cia do princípio do ne bis in idem. (...) Não há óbice para que o Tribunal de Justiça 
reconheça como desfavorável ao réu a circunstância de execução do crime, que não 
foi reconhecida da mesma forma pelo magistrado sentenciante. Profundidade do 
efeito devolutivo do recurso de apelação.
[HC 100.165, rel. min. Ellen Gracie, j. 8-6-2010, 2ª T, DJE de 1º-7-2010.]
Vide RHC 97.473, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 10-11-2009, 1ª T, DJE de 18-12-2009
 � Na concreta situação dos autos, a pena-base foi aumentada em sete anos e seis 

meses de reclusão, tendo em conta a presença de cinco vetores judiciais desfavorá-
veis ao acusado (conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos do crime e 
culpabilidade). Tudo devidamente fundamentado. Logo, concretamente demonstra-
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dos aspectos judiciais desfavoráveis ao paciente, não há como acatar a tese de uma 
injustificada exasperação da reprimenda. Decisão assentada no alentado exame do 
quadro fático-probatório da causa que em nada ofende as garantias constitucio-
nais da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º) e da fundamentação das 
decisões judiciais (inciso IX do art. 93). Reprimenda que não é de ser atribuída ao 
mero voluntarismo do julgador, tal como equivocadamente apontado pela defesa.
[HC 98.729, rel. min. Ayres Britto, j. 25-5-2010, 1ª T, DJE de 25-6-2010.]
 � É ilegal a fixação de regime fechado quando a pena é fixada em patamar inferior 

a oito anos e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou 
fatos concretos a justificar a decisão.
[HC 100.678, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-5-2010, 1ª T, DJE de 1º-7-2010.]

 = HC 118.930, rel. min. Rosa Weber, j. 5-11-2013, 1ª T, DJE de 21-11-2013
Vide HC 109.344, rel. min. Luiz Fux, j. 19-9-2012, 1ª T, DJE de 15-10-2012
vide HC 95.039, rel. min. Eros Grau, j. 12-5-2009, 2ª T, DJE de 7-9-2009
vide RHC 93.818, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-4-2008, 1ª T, DJE de 16-5-2009
 � O quadro empírico da causa justifica o estabelecimento da pena-base em patamar 

consideravelmente superior ao mínimo legal (dez anos), notadamente se conside-
radas as gravíssimas consequências do delito (três mortes).
[RHC 96.952, rel. min. Ayres Britto, j. 4-5-2010, 1ª T, DJE de 28-5-2010.]
 � A pena-base corresponde à primeira etapa da dosimetria da pena e para a qual 

importa o exame das chamadas circunstâncias judiciais. Circunstâncias assim listadas 
pelo art. 59 do CP (...). Na concreta situação dos autos, o Tribunal de Justiça de 
São Paulo mesclou o exame das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente 
e a segunda qualificadora (meio cruel). Isso ainda na primeira etapa do trajeto da 
dosimetria da pena (fixação da pena-base). O que viola o sistema trifásico de fixação 
da reprimenda (art. 68 do CP) e impede o acusado de conhecer, em detalhes, os 
caminhos percorridos pelo julgador para a imposição da reprimenda.
[HC 100.835, rel. min. Ayres Britto, j. 27-4-2010, 1ª T, DJE de 28-5-2010.]
 � Evidência de que a condição de funcionário público, elementar do tipo do art. 

312, caput, do CP, não foi utilizada para a majoração da pena-base. Houve, apenas, 
a indicação de fatos concretos para que se considerasse como desfavorável a cir-
cunstância judicial da culpabilidade.
[RHC 98.358, rel. min. Cármen Lúcia, j. 16-3-2010, 1ª T, DJE de 16-4-2010.]
 � A culpabilidade deve ser analisada em sua intensidade quando se trata de verifi-

car a profundidade e extensão do dolo, segundo autoriza o caput do art. 59 do CP.
[HC 100.902, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-3-2010, 1ª T, DJE de 26-3-2010.]
 � Estupro. (...) Violência presumida, tenra idade, porte físico precário e imaturidade 

dizem respeito ao tipo penal, sendo incabível o acréscimo de quatro meses a título 
de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
[HC 99.897, rel. min. Eros Grau, j. 17-11-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010.]
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 � O fato de o réu ser viciado em drogas não constitui critério idôneo para que se 
lhe eleve a pena-base acima do mínimo, porquanto o vício não pode ser valorado 
como conduta social negativa.
[HC 98.456, rel. min. Cezar Peluso, j. 29-9-2009, 2ª T, DJE de 6-11-2009.]
 � O fundamento da garantia da ordem pública é inidôneo quando alicerçado na 

credibilidade da justiça e na gravidade do crime. De igual modo, circunstâncias 
judiciais como a gravidade do crime, o motivo, a frieza, a premeditação, o emprego 
de violência e o desprezo pelas normas que regem a vida em sociedade não conferem 
base concreta à prisão preventiva para garantia da ordem pública. Circunstâncias 
dessa ordem hão de refletir-se e apenas isso na fixação da pena.
[HC 99.379, rel. min. Eros Grau, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 23-10-2009.]
 � 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
 � Inteligência do art. 59, caput, do CP. É nulo o capítulo da sentença que reconhece 

circunstância judicial de exacerbação da pena-base, quando seu fundamento tenha 
sido afastado pelo tribunal em grau de apelação.
[AI 763.729, rel. min. Cezar Peluso, j. 25-8-2009, 2ª T, DJE de 23-10-2009.]

 = HC 102.562, rel. min. Gilmar Mendes, j. 22-2-2011, 2ª T, DJE de 10-3-2011
 � Esta Corte tem orientação pacífica de que condenação criminal não conside-

rada 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 94.839, rel. min. Cezar Peluso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 16-10-2009
 � A concretização da sanção penal, pelo Estado-juiz, impõe que este sempre respeite 

o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, 
indicado pelos arts. 59 e 68 do CP, sob pena de o magistrado que não observar os 
parâmetros estipulados em tais preceitos legais incidir em comportamento mani-
festamente arbitrário e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente 
desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, 
a aplicação legítima da resposta penal do Estado.
[HC 96.590, rel. min. Celso de Mello, j. 9-6-2009, 2ª T, DJE de 4-12-2009.]

 = HC 98.729, rel. min. Ayres Britto, j. 25-5-2010, 1ª T, DJE de 25-6-2010
 � A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos 

ético-sociais da sanção penal e das garantias constitucionais, especialmente as garan-
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tias da individualização do castigo e da motivação das decisões judiciais. No caso, o 
Tribunal de Justiça (...) redimensionou a pena imposta ao paciente, reduzindo-a para 
um patamar pouco acima do limite mínimo (quatro anos e oito meses de reclusão). 
O que fez em atenção à primariedade e aos bons antecedentes do paciente, à falta de 
restrições, à sua conduta social, bem como às consequências do delito. Os fundamentos 
lançados pelo juízo processante da causa para justificar a fixação da pena em patamar 
superior ao mínimo legal (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime) — afinal 
mantidos pelo TJGO e pelo STJ — não atendem à garantia constitucional da indi-
vidualização da pena, descrita no inciso XLVI do art. 5º da CF/1988. Fundamentos, 
esses, que se amoldam muito mais aos elementos constitutivos do tipo incriminador 
em causa do que propriamente às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Pelo 
que se trata de matéria imprestável para aumentar a pena-base imposta ao acusado.
[HC 97.509, rel. min. Ayres Britto, j. 12-5-2009, 1ª T, DJE de 25-9-2009.]

 = HC 97.400, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 26-3-2010
 � O regime inicial de cumprimento de pena superior a quatro anos e não excedente 

a oito anos é o semiaberto, ressalvada a necessidade de imposição de regime mais 
rigoroso (art. 33, § 2º, b, do CP). O § 3º do art. 33 estabelece que a determinação 
do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios 
previstos no art. 59 do CP. Hipótese em que as circunstâncias judiciais são des-
favoráveis ao paciente, justificando a imposição de regime mais severo do que o 
previsto segundo a pena aplicada.
[HC 95.039, rel. min. Eros Grau, j. 12-5-2009, 2ª T, DJE de 7-9-2009.]

 = HC 107.654, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 11-10-2011, 2ª T, DJE de 26-10-2011
 = HC 100.165, rel. min. Ellen Gracie, j. 8-6-2010, 2ª T, DJE de 1º-7-2010

Vide HC 100.678, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-5-2010, 1ª T, DJE de 1º-7-2010
 � O habeas corpus não é a via adequada para a análise da pena-base quando sua 

exasperação tiver apoio nas circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP.
[HC 95.056, rel. min. Menezes Direito, j. 3-2-2009, 1ª T, DJE de 13-3-2009.]

 = HC 107.908, rel. min. Luiz Fux, j. 4-10-2011, 1ª T, DJE de 20-10-2011
 = HC 97.776, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 19-6-2009
 � A questão de direito versada nestes autos diz respeito à noção de maus antecedentes 

para fins de estabelecimento do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, 
§ 3º, do CP. Não há que confundir as noções de maus antecedentes com reincidên-
cia. Os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao 
estilo de vida do acusado e, para tanto, não é pressuposto a existência de condenação 
definitiva por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a 
configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em 
matéria de reincidência (CP, art. 63). Levando em conta o disposto no art. 33, § 3º, do 
CP, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 
deve considerar os maus antecedentes criminais (CP, art. 59), não havendo qualquer 
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ilegalidade ou abuso na sentença que impõe o regime fechado à luz da presença de cir-
cunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, como é o caso dos maus antecedentes.
[HC 95.585, rel. min. Ellen Gracie, j. 11-11-2008, 2ª T, DJE de 19-12-2008.]

 = RHC 113.774, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 2-10-2012
 = HC 96.472, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 20-10-2009, 1ª T, DJE de 20-11-2009
 = HC 70.680, rel. min. Celso de Mello, j. 31-5-1994, 1ª T, DJE de 4-12-2009
 � A regra do art. 59 do CP contempla oito circunstâncias judiciais que devem ser 

consideradas pelo juiz sentenciante na fixação da pena-base (CP, art. 68). Relativa-
mente ao paciente, o magistrado considerou a existência de uma grande quantidade 
de armas apreendidas. O fato de, no bojo do voto do relator do STJ, haver sido 
consignada a primariedade do paciente não se revela suficiente para desconsiderar as 
circunstâncias expressamente consignadas na sentença. Art. 33, § 3º, do CP considera 
a necessidade da valoração das circunstâncias judiciais para fins de estabelecimento do 
regime inicial de cumprimento da pena corporal. O paciente também foi condenado 
à pena privativa de liberdade pelos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente 
e associação para fins de tráfico (arts. 12 e 14 da Lei 6.368/1976), devendo haver a 
soma das penas privativas de liberdade para que seja possível a estipulação do regime 
de cumprimento da pena corporal, com base na regra do caput do art. 69 do CP, ou 
seja, o concurso material de crimes. Com base nisso, o habeas corpus foi denegado.
[HC 91.350, rel. min. Ellen Gracie, j. 10-6-2008, 1ª T, DJE de 29-8-2008.]
 � Não há nulidade na decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais 

gravoso considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59).
[RHC 93.818, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-4-2008, 1ª T, DJE de 16-5-2009.]

 = HC 101.892, rel. min. Luiz Fux, j. 13-9-2011, 1ª T, DJE de 27-9-2011
 = HC 104.558, rel. min. Gilmar Mendes, j. 19-10-2010, 2ª T, DJE de 8-11-2010

Vide HC 100.678, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-5-2010, 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
 � As circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabili-

dade e reprovabilidade da conduta. Inexigibilidade de fundamentação exaustiva das cir-
cunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida como um todo.
[RHC 90.531, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 10-4-2007, 1ª T, DJ de 27-4-2007.]

 = RHC 98.358, rel. min. Cármen Lúcia, j. 16-3-2010, 1ª T, DJE de 16-4-2010
 = HC 94.691, rel. min. Eros Grau, j. 12-8-2008, 2ª T, DJE de 19-12-2008
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 � Tráfico de entorpecentes e associação criminosa (...). Dosimetria da pena. Cir-
cunstâncias inerentes à conduta criminosa — propagação do mal e busca de lucro 
fácil — são próprias da conduta delituosa, não podendo, sob pena de bis in idem, 
atuar para justificar aumento da reprimenda. Consideração, apenas, da reincidência. 
Habeas corpus deferido, parcialmente, para reduzir a penalidade.
[HC 85.507, rel. min. Ellen Gracie, j. 13-12-2005, 2ª T, DJ de 24-2-2006.]

 = HC 107.532, rel. p/ o ac. min. Ricardo Lewandowski, j. 8-5-2012, 2ª T, DJE de 21-2-2013
 � Incensurável o acórdão impugnado ao constatar que a questão relativa ao reco-

nhecimento do princípio da insignificância não prescinde de dilação probatória, 
inviável na via estreita do writ. 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.]
 � Apelação criminal. Individualização da pena. Devolução ampla. A apelação da 

defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga 
de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, 
com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela 
(cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo 
a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante. 
Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, 
o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à 
luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir 
por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de 
primeiro grau haja dado relevo.
[HC 76.156, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 31-3-1998, 1ª T, DJ de 8-5-1998.]

 = HC 99.972, rel. min. Cármen Lúcia, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 13-9-2011
 � O magistrado sentenciante, ao proceder à individualização das penas impostas 

aos pacientes, deve fundamentar as sanções penais, tendo em vista os elementos 
existentes no processo e atendendo ao que prescrevem os arts. 59 e 68 do CP.
[HC 71.263, rel. min. Celso de Mello, j. 14-2-1995, 1ª T, DJE de 14-8-2009.]
 � A fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que plenamente funda-

mentada, não constitui situação configuradora de injusto constrangimento, ainda 
que imposta a réu primário.
[HC 70.600, rel. min. Celso de Mello, j. 19-4-1994, 1ª T, DJE de 21-8-2009.]

 = HC 102.510, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 8-2-2011
 = HC 95.752, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-9-2010, 1ª T, DJE de 1º-2-2011
 � Reconhecimento, pelo magistrado sentenciante, de que a existência de referido 

inquérito policial legitima a formulação de juízo negativo de maus antecedentes (...). 
A mera sujeição de alguém a simples investigações policiais (arquivadas ou não), ou 
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a persecuções criminais ainda em curso, não basta, só por si — ante a inexistência, 
em tais situações, de condenação penal transitada em julgado —, para justificar o 
reconhecimento de que o réu não possui bons antecedentes. Somente a condena-
ção penal transitada em julgado pode justificar a exacerbação da pena; pois, com o 
trânsito em julgado, descaracteriza-se a presunção juris tantum de não culpabilidade 
do réu, que passa, então, a ostentar o status jurídico-penal de condenado, com todas 
as consequências legais daí decorrentes.
[HC 69.298, rel. p/ o ac. min. Celso de Mello, j. 9-6-1992, 1ª T, DJ de 15-12-2006.]

 = HC 104.266, rel. min. Teori Zavascki, j. 12-5-2015, 2ª T, DJE de 26-5-2015
 = RHC 83.493, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 4-11-2003, 1ª T, DJ de 13-2-2004
 ≠ HC 103.292, rel. min. Cármen Lúcia, j. 9-11-2010, 1ª T, DJE de 25-11-2010

Vide AO 1.046, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-4-2007, P, DJ de 22-6-2007
 � A fixação da pena acima do mínimo legal exige fundamentação adequada, baseada 

em circunstâncias que, em tese, se enquadrem entre aquelas a ponderar, na forma pre-
vista no art. 59 do CP, não se incluindo, entre elas, o fato de haver o acusado negado 
falsamente o crime, em virtude do princípio constitucional nemo tenetur se detegere (...).
[HC 68.742, rel. p/ o ac. min. Ilmar Galvão, j. 28-6-1991, P, DJ de 2-4-1993.]

 = HC 96.190, rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-6-2010, 2ª T, DJE de 3-9-2010
 = HC 95.238, rel. min. Dias Toffoli, j. 23-3-2010, 1ª T, DJE de 6-4-2010


