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ADOLESCENTES 
 
O Juízo das Execuções da Medida Socioeducativa deve verificar as condições locais 
de internação do adolescente, e, caso afrontem a dignidade humana e o escopo 
educador e ressocializador da medida, deve analisar a possibilidade de conversão 
desta em internação domiciliar. 
STJ 
HC 513.199/ES 
 
O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, embora seja socialmente reprovável, 
não conduz, obrigatoriamente, à medida socioeducativa de internação (Súmula n. 
492 do STJ), que somente pode ser decretada nas hipóteses taxativamente 
elencadas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
STJ 
HC 526.502/ES 
 
A manutenção de adolescentes em unidades superlotadas pode gerar s problemas 
de ressocialização. Assim, tão logo seja possível, estes devem ser transferidos em 
unidades sem superlotação, próximas à residência de suas famílias, para que se 
facilite o convívio e o retorno de forma apta para a sociedade. 
STJ 
HC 530.631/ES 
 
A existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa, 
por exemplo, não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre 
convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base 
em outros dados e provas constantes dos autos. Contudo, não pode o magistrado, a 
fim de manter o adolescente internado, empregar termos de índole pessoal, 
inadequados e impertinentes ao caso concreto e à função não retributiva do 
ECA, em clara violação legal e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.  
STJ 
HC 505.716/ES 
 
Descumprida a medida imposta, deve ser oportunizado ao adolescente a sua 
justificação, a fim de que possa prestar os esclarecimentos cabíveis, antes que o 
magistrado decida sobre as consequências do ato. Esta garantia é manifestação 
direta dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e não pode 
ser afastada por simples advertências feitas pelo Comissariado de Infância e 
Juventude ou pelo Juízo, em audiência anterior, acerca da possibilidade de 
imposição de internação-sanção em caso de novo descumprimento.  
STJ 
HC 453.412/ES 
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Segundo o art. 198 do ECA, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da 
Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, deve ser 
adotado o sistema do Código de Processo Civil, que prevê, atualmente, em caso de 
decisão por maioria, nova técnica de complementação de julgamento, com a tomada 
de outros votos em sessão subsequente ou na mesma sessão. Admite-se, assim, a 
incidência do art. 942 do novo Código de Processo Civil para complementar o 
julgamento da apelação julgada por maioria. 
STJ 
REsp 1.757.433/ES 
 
Deve ser reconhecida a nulidade de acórdão proferido em recurso de apelação, 
no qual foi determinado o restabelecimento de medida socioeducativa de internação, 
sem que tenha havido pedido do Ministério Público nesse sentido, que requereu 
o provimento recursal para obter apenas o prosseguimento do feito, o que 
caracteriza indevido julgamento extra petita.  
STJ 
HC 444.243/ES 
 
Em que pese a reiteração infracional, em caso de ato análogo a crime punido com 
detenção, mostra-se desarrazoada a imposição de medida de internação, em 
violação ao princípio da proporcionalidade (art. 100, inc. VIII, do ECA). Com efeito, 
não há como impor medida socioeducativa mais grave que a pena imposta ao crime 
correspondente ao ato infracional, por evidente constrangimento ilegal. 
STJ 
HC 457.400/ES 
 
A reiteração de atos infracionais, por si só, não justifica a imposição da medida 
socioeducativa de internação, porquanto esta deve ser aplicada levando-se em 
consideração “as necessidades pedagógicas específicas do adolescente no caso 
concreto”. 
STJ 
AREsp 1.236.022/ES 
 
O número de medidas socioeducativas aplicadas, a gravidade abstrata dos delitos a 
que se referem, deduzida a partir das penas cominadas no Código Penal, e, por fim, 
o período de duração da medida, por si, não são aptas a impedir a substituição da 
medida de internação. 
STJ 
HC 446.709/ES (liminar) 
 
Não existe reiteração delitiva quando o outro ato infracional está sendo apurado.  
STJ 
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AREsp 1.033.033/ES 
 
A gravidade do crime de tráfico de drogas, por si só, não é suficiente para a 
imposição da internação. 
STJ 
AREsp 1.033.033/ES 
 
A prevalecer a argumentação genérica lançada no ato atacado, todo e qualquer ato 
infracional equivalente ao crime de roubo resultaria na internação do adolescente, o 
que não se coaduna com a excepcionalidade da medida mais gravosa. 
STJ 
HC 415.087/ES 
 
Em que pese a depredação do local de cumprimento da medida de internação, esta, 
por si só, não configura quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 122 do ECA, já 
que para a caracterização da hipótese prevista no inciso I, é necessário que o ato 
infracional tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, diferente 
de emprego de violência contra a coisa. 
STJ 
HC 214.758/ES 
 
Resta configurada a ausência de justa causa em relação ao ato infracional análogo 
ao crime de dano qualificado, pois ausente prova da materialidade do ato infracional. 
Não se apresentou qualquer justificativa para a ausência de elaboração do exame 
direto, documento imprescindível para a comprovação da materialidade do ato 
infracional equiparado ao crime de dano. 
STJ 
HC 383.844/ES 
 
Não obstante a prática  de  atos infracionais   equivalentes   aos   crimes  de  tráfico  
de  drogas, associação  para  o  tráfico  e  disparo  de arma de fogo, os tiros foram 
efetuados para o alto,  os  adolescentes  não  agiram  com efetiva violência ou grave 
ameaça  à  pessoa  (122, I, do ECA) e possuíam capacidade de cumprir medida  
socioeducativa  de  liberdade  assistida  com  prestação  de serviços  à comunidade, 
uma vez que não praticaram atos infracionais anteriores. 
STJ 
AREsp 869.620/ES 
 
O tráfico de drogas não se subsume à hipótese do art. 122, I do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e, uma vez não apontadas outras razões concretas que permitam 
a incidência das demais hipóteses (taxativas) autorizadoras da internação (art. 122, 
II e III), deve-se aplicar medida socioeducativa diversa. 
STJ 
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HC 102.218/ES, HC 196.469/ES (liminar), HC 198.100/ES (liminar), HC 198.100/ES, 
HC 214.760/ES (liminar), HC 244.552/ES, HC 251.576/ES e HC 260.521/ES. 
 
Ponderando a natureza da infração (desprovida de violência ou grave ameaça à 
pessoa), a existência de outro ato infracional por similar conduta (uso de drogas), a 
recomendação da equipe interdisciplinar de direcionar o adolescente ao 
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e as condições 
pessoais do adolescente e da família, mostra-se mais adequada a imposição da 
semiliberdade. 
STJ 
HC 304.117/ES 
 
A aplicação de medida de internação não se mostra adequada quando o Juízo 
sequer elenca os atos infracionais graves em que o adolescente estaria envolvido, 
bem como se haveria sentença com trânsito em julgado.  
STJ 
HC 393.899/ES (liminar) 
 
Se há notícias de que o adolescente responde por outros atos infracionais, mas sem 
a comprovação do trânsito em julgado de qualquer medida socioeducativa 
anteriormente aplicada, a internação fundamentada na reiteração de atos 
infracionais gera constrangimento ilegal. 
STJ 
HC 388.762/ES 
 
A gravidade em abstrato da conduta de tráfico de drogas atribuída a adolescente 
não é suficiente para o submeter a internação, em especial se considerados os 
requisitos para a internação-sanção previstos no art. 122 do ECA. 
STJ 
AREsp 829.766/ES, HC 179.459/ES, HC 179.460/ES (liminar), HC 183.454/ES e HC 
380.871/ES (liminar) e HC 520.446/ES. 
STF 
HC 114.469/ES (liminar) e HC 114.469/ES. 
 
Evidenciado que, tanto o prazo de internação provisória quanto o de conclusão do 
procedimento, ultrapassam o prazo previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, deve ser concedida a ordem para determinar a medida de liberdade 
assistida. 
STJ 
HC 192.563/ES 
 
Não se pode afirmar que a conduta incriminada no antigo artigo 218 do Código 
Penal continuou sendo tipificada na legislação penal, agora no artigo 244-B do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o ilícito previsto na Lei 8.069/1990 
corresponde ao que estava disposto na Lei 2.252/1954, agora revogada, não 
trazendo em seu conteúdo qualquer conotação sexual. 
STJ 
HC 221.480/ES 
 
Não havendo demonstração concreta de qualquer das hipóteses elencadas no rol do 
art. 122 da Lei 8.069/90, não deve subsistir a aplicação da medida socioeducativa de 
internação. 
STJ 
AREsp 670.444/ES, HC 96.280/ES, HC 110.195/ES, HC 280.897/ES e RHC 
43.503/ES. 
 
Embora cabível a aplicação da medida de internação em face do descumprimento 
de medida anteriormente imposta, tendo em vista o expresso permissivo constante 
do inciso III do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, revela-se 
adequada a aplicação da medida intermediária, semiliberdade, quando a medida 
descumprida se tratou de liberdade assistida, de forma a escalonar, 
proporcionalmente, a gravidade da conduta à resposta penal. 
STJ 
HC 214.757/ES 
 
Os princípios do processo penal não podem ser ignorados nos procedimentos que 
analisam atos infracionais praticados por adolescentes. Partindo dessa premissa, o 
recurso adesivo não pode ser admitido como forma de impugnação de decisões de 
natureza penal, sobretudo quando, a despeito do trânsito em julgado da sentença 
para a acusação, a defesa recorre e a situação do réu é agravada pelo Tribunal 
revisor no recurso adesivo do Ministério Público. 
STJ 
HC 320.303/ES (liminar) e HC 320.303/ES. 
 
É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos 
infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído 
cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido 
transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos 
por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa dessa natureza, ou que 
tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos 
absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. 
STJ 
HC 380.194/ES 
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É possível autorizar a permanência de adolescente em liberdade durante o trâmite 
do writ ou enquanto não houver o trânsito em julgado da apelação interposta pelo 
Ministério Público. 
STJ 
HC 401.719/ES (liminar) 
 
É ilegal o somatório do período de internação-sanção aplicada ao adolescente que 
supera o limite legal de 90 dias, conforme o disposto no ECA (art. 122. III, § 1º). 
STJ 
HC 388.862/ES (liminar) 
 
Em que pese o art. 45 do SINASE seja endereçado ao juízo de execução das 
medidas socioeducativas, por uma questão de economia processual, não há motivos 
para não ser utilizada pelo juízo de conhecimento. 
STJ 
AREsp 1.098.003/ES 
  

mailto:thiago.piloni@defensoria.es.def.br


8 

 

 

 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 
 

 
SHS – Quadra 06 – Torre E – Salas 1504/1505 

Brasília/DF – CEP 70.316-109 
(27) 3198-3300 

thiago.piloni@defensoria.es.def.br 
 

ALIMENTOS 
 
A prisão por dívidas de alimentos tem duração máxima de 90 dias, gerando 
constrangimento ilegal a manutenção do cárcere após esse prazo.  
STJ 
HC 299.706 /ES 
 
Considerando que os alimentos exigem urgentes e imediatas soluções, mostra-se 
juridicamente possível o pedido de inclusão do nome do devedor de alimentos nos 
cadastros de proteção ao crédito (SPC e Serasa), como medida executiva a ser 
adotada pelo magistrado para garantir a efetivação dos direitos fundamentais do 
alimentando. 
STJ 
AREsp 387.467/ES  
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APLICAÇÃO DE PENA 
 
Mostra-se incorreta a valoração negativa da personalidade, com fundamento nos 
antecedentes criminais do réu, a fim de supedanear o aumento da pena-base. A 
existência de condenações definitivas na folha de antecedentes criminais não é 
fundamento idôneo para desabonar a personalidade e a conduta social do agente, 
sob pena de bis in idem, tendo em vista que a presença das referidas máculas já foi 
empregada para avaliar negativamente os antecedentes do acusado. 
STJ  
HC 537.468/ES 
 
Em caso de envolvimento de menor de 18 anos na prática do crime de tráfico de 
drogas, afigura-se juridicamente correta a incidência da causa de aumento prevista 
no art. 40, inc. VI da Lei de Drogas, ante a aplicação do princípio da especialidade. 
No entanto, o quantum fixado quando da emendatio libelli efetuada pelo Tribunal 
deve estar limitado ao estabelecido na sentença ao considerar o crime de corrupção 
de menores, sob pena de ofensa ao princípio non reformatio in pejus, quando se 
resulta em maior a pena final aplicada em razão da referida causa. 
STJ 
REsp 1.588.222/ES 
 
Não é possível a utilização de condenações anteriores para negativar a conduta 
social do agente. 
STJ 
HC 530.919/ES 
 
A prática de tráfico de drogas em período noturno não autoriza, por si só, o aumento 
da pena-base, haja vista que o referido delito é igualmente reprovável 
independentemente do horário que tenha sido praticado. 
STJ 
HC 530.919/ES 
 
É inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se 
inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente.  
STJ 
HC 520.436/ES 
 
A simples menção de que o delito teria sido praticado em "plena luz do dia", sem 
demonstrar de que maneira, concretamente, tal fato trouxe maior gravidade à 
conduta, não justifica a negativação das circunstâncias do delito. 
STJ 
AREsp 1.373.718/ES 
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Comportamento intimidador e premeditado são fundamentos inidôneos para 
desvalorar a conduta social do agente, pois tal circunstância judicial analisa fatores 
como o convívio social, familiar e laboral do agente. 
STJ 
HC 543.593/ES 
 
Mesmo no crime de corrupção de menores, o acusado com menos de vinte e um 
anos faz jus a redução pela circunstância atenuante da menoridade prevista no 
artigo 65, Inciso I, do Código Penal. 
STJ 
HC 473.099/ES 
 
A exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas 
deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável. 
Assim, a elevação da pena-base em quantum superior demanda fundamentação 
concreta quanto às circunstâncias particulares do caso sub judice ou do agente. 
STJ 
HC 509.673/ES 
 
O fato de “que parte dos bens roubados não foram recuperados, além de 
danificados” não justifica a majoração da reprimenda, pois a subtração é elemento 
inerente ao crime de roubo. 
STJ 
HC 540.182/ES 
 
Os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a 
elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar 
personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social. 
STJ 
HC 535.259/ES 
 
Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, o Tribunal não pode reconhecer a 
ausência de fundamentação quanto a duas das três circunstâncias e, ainda assim, 
manter a fração de aumento da pena sob pena de implicar reformatio in pejus. 
STJ 
HC 445.208/ES 
 
Mesmo processos transitados em julgado não podem ser considerados para valorar 
negativamente a conduta social e a personalidade do agente, os quais devem ser 
endereçados somente aos maus antecedentes. 
STJ 
HC 528.190/ES 
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O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado 
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a 
mera indicação do número de majorantes. 
STJ 
HC 533.856/ES 
 
A alegação de que é injustificável e cruel, sem apontar elemento acidental e 
concreto relativo ao delito, de modo que é insuficiente a motivação apresentada para 
a elevação da pena-base, sendo tal elevação ilegal. 
STJ 
AgRg no HC 515.573/ES 
 
Há bis in idem quando os mesmos elementos são utilizados para elevar a pena-base 
e também para modular a fração da aplicação do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 
STJ 
HC 515.78/ES 
 
O fato de o réu ter invadido a residência da vítima sem que ela houvesse percebido 
não permite, por si só, a majoração da pena-base, porque não revela um maior grau 
de reprovação da conduta, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais 
severa. 
STJ 
AREsp 1.501.228/ES 
 
Caso decretada a prescrição da pretensão punitiva quanto a crime cometido 
anteriormente, devem ser afastados os efeitos primários e secundários da referida 
condenação, sendo descabido falar em reincidência. 
STJ 
HC 414.376/ES 
 
Não pode a pena ser elevada pela vetorial das circunstâncias do crime pelo fato de o 
acusado utilizar-se de pessoas para cometer o crime, pois o crime já é de 
associação, sendo tal fato próprio do tipo penal. 
STJ 
HC 480.213/ES 
 
Incorre em bis in idem invocar exatamente os mesmos argumentos usados para 
desfavorecer a culpabilidade com o intuito negativar a personalidade, os motivos e 
as circunstâncias do delito. 
STJ 
AREsp 1.457.623/ES 
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Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas 
para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da 
dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização 
também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente, sob pena 
de bis in idem. 
STJ 
AREsp 1.063.606/ES 
 
A constatação de haver drogas prontas para o comércio não denota especial 
reprovabilidade da ação, visto que inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, 
não sendo fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade. 
STJ 
HC 494.155/ES 
 
A existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar a 
exasperação da pena-base pela circunstância judicial da conduta social. 
STJ 
HC 508.654/ES 
 
Não se mostra válida a exasperação da pena-base a título de consequências do 
delito em virtude da não recuperação do bem subtraído. 
STJ 
HC 508.654/ES 
 
Tratando-se de réu tecnicamente primário, com pena-base estabelecida no mínimo 
legal, faz jus ao regime aberto. 
STJ 
AREsp 1.485.144/ES 
 
Afronta a orientação traçada na Súmula 444/STJ a negativação da circunstância que 
diz respeito à conduta social quando, exclusivamente, por lastro a alegação de ser o 
réu contumaz na prática de delitos de furto, ainda, respondendo em diversas outras 
ações penais também pelo mesmo crime. 
STJ 
AREsp 1.485.144/ES 
 
Deve ser afastada a valoração negativa da personalidade do réu quando 
considerada com base em condenação por fato posterior ao apurado nos autos, pois 
configura fundamento que não se revela idôneo. 
STJ 
HC 486.845/ES 
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Ao julgar apelo exclusivo da defesa e considerar desfavoráveis menos 
circunstâncias judiciais que as elencadas na sentença, deve o Tribunal reduzir, 
como consectário lógico, o total da pena básica, e, não, mantê-la inalterada.  
STJ 
AREsp 1.062.749/ES 
 
O disposto no art. 65 do Código Penal, que estipula as circunstâncias que sempre 
atenuam a reprimenda, não faz nenhuma referência ao quantum de diminuição. 
Assim, o entendimento do STJ é no sentido de que a redução da pena em fração 
inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada. 
STJ  
AREsp 1.457.532/ES 
 
A míngua de elementos probatórios que denotem serem os agentes habituais na 
prática delitiva ou que integrem organização criminosa, e uma vez certificada a 
primariedade e os bons antecedentes, impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 
4º, da Lei n. 11.343⁄2006, na fração máxima (2/3). 
STJ 
AREsp 1.223.070/ES 
 
Sendo o prejuízo suportado pela vítima não mais expressivo do que o próprio aos 
crimes contra o patrimônio e o simples fato de os bens roubados não terem sido 
integralmente devolvidos ao ofendido, não justifica o incremento da pena-base a 
título de consequências do crime. 
STJ 
HC 497.243/ES 
 
Não podem ser valoradas, na primeira fase de aplicação da pena, elementos 
que não exacerbem a esfera do tipo legal. 
STJ 
AREsp 1.226.813/ES 
 
Sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, e, na ausência de 
fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, esta deve ser fixada no 
mínimo legal. 
STJ 
HC 464.334/ES 
 
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou 
redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das 
atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, 
dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, 
escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios 
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da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 
1/6 exige motivação concreta e idônea. 
STJ 
HC 396.339/ES e HC 451.228/ES. 
 
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados 
a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 
STJ 
HC 466.572/ES e HC 467.650/ES. 
 
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada 
desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do 
delito, ou será neutra, quando não há contribuição.   
STJ 
REsp 1.596.463/ES 
 
Em relação à personalidade do agente, para que se considere válido o aumento da 
pena com base na valoração negativa deste vetor, faz-se indispensável a presença 
nos autos de dados técnicos que permitam ao magistrado concluir que o 
réu apresenta desvios comportamentais. 
STJ 
AREsp 1.330.030/ES. 
 
No tocante aos motivos do crime, é inadmissível a exasperação da pena-base pelo 
fato do agente praticar o roubo visando a compra de drogas, porquanto cuida-se de 
circunstância que é relacionada com a saúde do réu enquanto usuário e não pode 
ser utilizada em seu desfavor. 
STJ 
AREsp 884.398/ES, AREsp 1.373.718/ES, AREsp 1.401.202/ES e REsp 
1.704.816/ES. 
 
Diante da ausência de determinação legal específica do quantum de aumento da 
pena-base para cada circunstância judicial negativa, o patamar de 1/6 mostra-se 
razoável e proporcional. 
STJ 
AREsp 1.077.873/ES, AREsp 1.327.068/ES, HC 451.261/ES e HC 464.591/ES. 
 
Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações 
transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase 
da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas 
apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem. 
STJ 
AREsp 791.925/ES 
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Embora reconhecida a modalidade tentada do delito de furto, a Corte a quo se 
olvidou de fixar o quantum de diminuição correspondente à mesma, desta forma 
imperioso o retorno dos autos à origem, para que fixe nova pena. 
STJ 
AREsp 1.376.355/ES 
 
Na fixação da pena, incorre em bis in idem o tribunal que adotar os mesmos 
fundamentos para considerar como desfavoráveis as circunstâncias do crime, bem 
como para aumentar a pena na terceira fase 
STJ 
REsp 1.636.783/ES 
 
A redução da pena em 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea atende 
aos pressupostos da razoabilidade e da proporcionalidade. 
STJ 
AREsp 1.077.830/ES e HC 410.130/ES. 
 
Torna-se imperiosa a redução proporcional da pena quando o Tribunal local afasta a 
negativação de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal na primeira 
fase da dosimetria e mantém outra, sob pena de agravamento indireto, incorrendo 
em reformatio in pejus, quando o recurso é exclusivo da defesa. 
STJ 
AREsp 1.182478/ES e REsp 1.611.885/ES.  
 
O fato de o réu ser usuário de droga, por si só, não justifica a valoração negativa de 
sua conduta social e o consequente aumento da pena-base. 
STJ 
AREsp 915.113/ES 
 
O STJ firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é 
determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração 
de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5, para 3 infrações, 1/4, para 4 
infrações, 1/3, para 5 infrações, 1/2, para 6 infrações, e 2/3, para 7 ou mais 
infrações. 
STJ 
HC 402.202/ES 
 
Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença 
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do 
regime prisional. 
STJ 
AREsp 959.048/ES 
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Lucro fácil, intensidade de dolo e abalo psicológico sofrido pela vítima constituem 
elementos inerentes ao tipo penal, não constituindo fundamento idôneo para valorar 
negativamente as circunstâncias judiciais. 
STJ 
AREsp 714.591/ES e HC 464.184/ES. 
 
O lucro fácil é inerente ao tipo penal do furto e do roubo, não sendo possível elevar a 
pena-base pelo fato do acusado pretender furtar um bem para vendê-lo. 
STJ 
HC 528.623/ES 
 
O resultado morte é inerente ao crime de homicídio, sendo insuficiente para motivar 
a exasperação da pena-base.  
STJ 
HC 190.489/ES 
 
Se o Tribunal, ao reformar a sentença condenatória, excluiu circunstâncias judiciais, 
mantendo, todavia, o mesmo quantum de aumento, é evidente a violação ao 
princípio da proporcionalidade. 
STJ 
AREsp 1.149.493/ES, AREsp 1.201.026/ES e REsp 1.468.335/ES. 
 
Em caso de recurso especial que aponta violação ao art. 59 do CP, é possível 
mencionar o desgaste indireto e reflexo aos arts. 5º, inc. XLVI e 93, inc. IX da CF, 
apenas fortalecendo a linha argumentativa. 
STJ 
AgRg no AREsp 769.210 (juízo de retratação) 
 
Mostra-se indevida a exasperação da pena-base, pela valoração negativa dos 
motivos e consequências do crime, mediante a utilização de circunstâncias inerentes 
ao próprio tipo penal e de critérios igualmente inválidos, como a busca do lucro fácil 
no tráfico de drogas. 
STJ 
HC 226.703/ES, HC 393.278/ES, HC 406.467/ES, HC 422.491/ES, AREsp 
875.285/ES e AREsp 1.308.391/ES. 
 
A mera referência à “obtenção de lucro fácil” não constitui motivação idônea e 
suficiente a ensejar a valoração negativa dos motivos do crime, e, por conseguinte, a 
majoração da sanção básica, porquanto tal circunstância é inerente aos tipos penais 
de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 
STJ 
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HC 240.745/ES, HC 240.748/ES e HC 393.278/ES. HC 467.969/ES e AREsp 
1.373.799/ES. 
 
O fato de o acusado já ter praticado outros crimes e a suposição de que as pessoas 
presentes no recinto correram risco à integridade física não são considerados aptos 
para negativar a personalidade e a consequência do crime. 
STJ 
AREsp 724.434/ES 
 
Mostra-se desproporcional a majoração sem nenhum fundamento concreto de 
exasperação em 4/5, apenas em razão de a reincidência estar fundada em duas 
condenações pretéritas.  
STJ 
REsp 1.622.094/ES 
 
É insuficiente a mera alusão ao alto grau de culpabilidade do agente, sem nenhuma 
referência a elemento concreto que indique tenha o réu extrapolado o limite da 
intenção ou da previsibilidade. 
STJ 
HC 199.779/ES 
 
É lamentável que a circunstância “personalidade” ainda conste do rol do art. 59 do 
Código Penal, pois se trata, na verdade, de resquício do direito penal do autor. 
Dificilmente constam dos autos elementos baseados em critérios técnicos suficientes 
para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável.  
STJ 
AREsp 1.045.434/ES 
 
Recai em ilegalidade a valoração negativa da personalidade, tida como voltada para 
o crime, desvinculada de fatores reais relacionados à boa ou má índole da pessoa. 
STJ 
HC 199.779/ES 
 
A mera alegação de que a “culpabilidade restou devidamente comprovada, tendo em 
vista que o acusado tinha plena consciência que a conduta a qual praticava era 
ilícita”, não é apta a ensejar a exasperação da pena-base, por não evidenciar o 
maior grau de reprovabilidade da conduta. 
STJ 
AREsp 1.271.165/ES e HC 214.096/ES 
 
Se em relação aos motivos do crime, registrou-se que o agente manifestou “vontade 
consciente de subtrair bens da vítima, mediante grave ameaça, em proveito próprio” 
e, quanto à extorsão, “vontade consciente em extorquir a vítima, com o fim de obter 
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vantagem econômica indevida”, razões inerentes aos tipos penais imputados ao 
agente e que não justificam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da 
dosimetria, porquanto já consideradas pelo legislador na cominação da pena em 
abstrato. 
STJ 
HC 214.096/ES 
 
Há nulidade na fixação da pena, porquanto circunstâncias do próprio tipo penal 
(restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo) foram usados para avaliar 
negativamente tanto a culpabilidade dos agentes como as circunstâncias do crime. 
Igualmente, o fato de as vítimas terem passado a madrugada com a liberdade 
restrita e sob a mira de armas também foi considerado duplamente, para valorar 
negativamente essas mesmas circunstâncias judiciais; depois, pelo acórdão, 
novamente, para justificar o aumento em metade na terceira fase da dosimetria da 
pena. 
STJ 
HC 118.906/ES 
 
Inidôneo o fundamento utilizado para o estabelecimento de fração acima da mínima 
legal, na terceira fase da dosimetria, tendo em vista que se limitou a afirmar apenas 
a presença das duas causas de aumento, sem apontar nenhum elemento concreto 
que justificasse. 
STJ 
HC 408.934/ES 
 
A certidão cartorária, para ser considerada para efeito de comprovação da 
reincidência, bem como de eventual personalidade voltada para a prática de crimes, 
deve conter informação relativa ao trânsito em julgado da condenação à qual se 
refere, sem a qual impossibilita sua utilização para tal finalidade.  
STJ 
HC 118.906/ES  
 
A mesma certidão cartorária não pode ter o seu conteúdo duplamente valorado, 
tanto no reconhecimento da reincidência, como na avaliação da personalidade do 
agente, sob pena de evidente bis in idem, inadmissível em sede de Direito Penal. 
STJ 
HC 118.906/ES 
 
Inadequada, quanto aos motivos e às consequências do crime, a fundamentação 
quando é inerente ao próprio tipo penal, já considerada, portanto, pelo legislador 
quando da cominação da pena em abstrato. 
STJ 
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AREsp 1.279.010/ES, HC 199.779/ES, HC 225.578/ES, HC 225.589/ES, HC 
422.491, HC 467.969/ES e HC 500.119/ES. 
 
Configura reformatio in pejus a inovação desfavorável do Tribunal a quo, que 
modifica o entendimento do juiz singular, para quem os antecedentes não eram 
maculados, para considerar condenação transitada em julgado na exasperação da 
pena-base, a despeito de o recurso ter sido unicamente defensivo. 
STJ 
HC 196.349/ES 
 
Se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, procede à exclusão de alguma 
circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se 
necessária a redução da pena-base, para que não se configure reformatio in pejus. 
STJ  
AREsp 881.755/ES, AREsp 1.022.779/ES, AREsp 1056344/ES, AREsp 
1.081.378/ES, AREsp 1.101.673/ES, AREsp 1.165.248/ES, HC 382.184/ES, HC 
410.534/ES, HC 445.942/ES, REsp 1.553.239/ES e REsp 1.662.154/ES e REsp 
1.774.431/ES. 
 
Se o Tribunal considera inválida a valoração negativa de circunstâncias judiciais, 
deve realizar as devidas deduções sobre a pena-base, sob pena de incorrer em 
reformatio in pejus. 
STJ 
AREsp 884.645/ES e HC 419.564/ES. 
 
Ocorre reformatio in pejus no acórdão quando a fração de aumento da pena na 
segunda etapa da dosimetria passa a ser superior ao patamar utilizado na origem, 
em recurso exclusivo da defesa. 
STJ 
HC 393.833/ES 
 
O acórdão de apelação que, julgando recurso exclusivo da defesa, agrega novos 
fundamentos ao decisum condenatório, não considerados pelo Magistrado 
sentenciante, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, incorre em reformatio in 
pejus. 
STJ 
AREsp 719.870/ES, AREsp 1283312, HC 244.026/ES e HC 246.966/ES. 
 
O acórdão de apelação que, julgando recurso exclusivo da defesa, agrega novos 
fundamentos ao decisum condenatório, invocando a quantidade e a natureza da 
droga, não consideradas pelo Magistrado sentenciante, para fixar a pena-base 
acima do mínimo legal, incorre em reformatio in pejus. 
STJ 

mailto:thiago.piloni@defensoria.es.def.br


20 

 

 

 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 
 

 
SHS – Quadra 06 – Torre E – Salas 1504/1505 

Brasília/DF – CEP 70.316-109 
(27) 3198-3300 

thiago.piloni@defensoria.es.def.br 
 

HC 226.446/ES 
 
Tratando-se de réu primário, e fixada a pena-base no mínimo legal, é inadmissível a 
estipulação de regime prisional mais rigoroso do que aquele previsto para a sanção 
corporal aplicada. 
STJ 
HC 182.400/ES, HC 191.409/ES, HC 191.410/ES e REsp 1.588.164/ES. 
 
Mostra-se claramente desproporcional a redução, na segunda fase da dosimetria, 
pela atenuante da confissão espontânea em 1/10, devendo, pois, ser aumentada a 
fração redutora para 1/6, quantum considerado como razoável pela jurisprudência. 
STJ 
HC 190.486/ES 
 
A atenuante referente à confissão espontânea deve ser aplicada, na segunda etapa 
de dosimetria, para atenuar a pena, ainda que tenha ocorrido de forma parcial ou 
qualificada. 
STJ 
AREsp 1.037.576/ES, HC 451.245/ES. 
 
Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se em 
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar 
a exasperação. 
STJ 
Ag 1.276.277/ES, AREsp 319.530/ES, AREsp 324.977/ES., AREsp 363.032/ES, 
AREsp 363.061/ES, AREsp 402.713/ES, AREsp 402.717/ES, AREsp 402.736/ES, 
AREsp 404.302/ES, AREsp 429.200/ES, AREsp 468.905/ES, AREsp 469.561/ES, 
AREsp 487.717/ES, AREsp 489.674/ES, AREsp 490.437/ES, AREsp 490.532/ES, 
AREsp 492.022/ES, AREsp 509.265/ES, AREsp 524.694/ES, AREsp 532.119/ES, 
AREsp 541.600/ES, AREsp 541.644/ES, AREsp 549.479/ES, AREsp 571.804/ES, 
AREsp 578.191/ES, AREsp 581.838/ES, AREsp 582.411/ES, AREsp 591.111/ES, 
AREsp 610.239/ES, AREsp 614.909/ES, AREsp 620.700/ES, AREsp 627.164/ES, 
AREsp 643.417/ES, AREsp 654.303/ES, AREsp 655.658/ES, AREsp 656.657/ES, 
AREsp 664.915/ES, AREsp 664.975/ES, AREsp 666.828/ES, AREsp 666.834/ES, 
AREsp 670.947/ES, AREsp 671.627/ES, AREsp 673.263/ES, AREsp 673.271/ES, 
AREsp 673.419/ES, AREsp 684.173/ES,  AREsp 685.037/ES, AREsp 685.065/ES, 
AREsp 693.294/ES, AREsp 693.479/ES, AREsp 700.714/ES, AREsp 700.968/ES, 
AREsp 701.836/ES, AREsp 702.025/ES, AREsp 710.796/ES, AREsp 710.812/ES, 
AREsp 710.835/ES, AREsp 712.065/ES, AREsp 713.599/ES, AREsp 713.647/ES, 
AREsp 714.499/ES, AREsp 714.510/ES, AREsp 717.765/ES, AREsp 719.870/ES, 
AREsp 722.302/ES, AREsp 721.273/ES, AREsp 725.082/ES, AREsp 726.060/ES, 
AREsp 726.089/ES, AREsp 726.141/ES, AREsp 726.356/ES, AREsp 727.358/ES, 
AREsp 727.638/ES, AREsp 727.834/ES, AREsp 729.744/ES, AREsp 730.122/ES, 
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AREsp 730.988/ES, AREsp 733.653/ES, AREsp 734.422/ES, AREsp 736.696/ES, 
AREsp 740.031/ES, AREsp 743.772/ES, AREsp 746.478/ES, AREsp 753.793/ES, 
AREsp 771.527/ES, AREsp 780.274/ES, AREsp 780.315/ES, AREsp 788.593/ES, 
AREsp 796.210/ES, AREsp 799.620/ES, AREsp 799.629/ES, AREsp 800.481/ES, 
AREsp 801.277/ES, AREsp 804.896/ES, AREsp 812.235/ES, AREsp 812.296/ES, 
AREsp 829.484/ES, AREsp 829.765/ES, AREsp 829.767/ES, AREsp 875.152/ES, 
AREsp 875.769/ES, AREsp 875.927/ES, AREsp 875.930/ES, AREsp 876.443/ES, 
AREsp 876.819/ES, AREsp 877.656/ES, AREsp 881.692/ES, AREsp 881.755/ES, 
AREsp 881.778/ES, AREsp 884.401/ES, AREsp 884.646/ES, AREsp 884.762/ES, 
AREsp 896.979/ES, AREsp 898.034/ES, AREsp 898.940/ES, AREsp 902.814/ES, 
AREsp 907.955/ES, AREsp 908.974/ES, AREsp 910.124/ES, AREsp 915.186/ES, 
AREsp 915.937/ES, AREsp 916.749/ES, AREsp 919.624/ES, AREsp 922.217/ES, 
AREsp 923.554/ES, AREsp 953.649/ES, AREsp 956.139/ES, AREsp 959.034/ES, 
AREsp 959.427/ES, AREsp 971.413/ES, AREsp 972.321/ES, AREsp 975.459/ES, 
AREsp 977.350/ES, AREsp 996.876/ES, AREsp 997903, AREsp 1.003.603/ES, 
AREsp 1.003.702/ES, AREsp 1.005.809/ES, AREsp 1.106.450/ES, AREsp 
1.006.871/ES, AREsp 1.007.518/ES, AREsp 1.007.865/ES, AREsp 1.008.395/ES, 
AREsp 1.008.577/ES, AREsp 1.009.671/ES, AREsp 1.011.232/ES, AREsp 
1.012.877/ES, AREsp 1.012.897/ES, AREsp 1.013.224/ES, AREsp 1.013.129/ES, 
AREsp 1.020.932/ES, AREsp 1.022.778/ES, AREsp 1.022.786/ES, AREsp 
1.037.577/ES, AREsp 1.037.614/ES, AREsp 1.058.098, AREsp 1.142.159/ES, 
AREsp 1.149.550/ES, AREsp 1.155.443/ES, AREsp 1.055.285/ES, AREsp 
1.055.900/ES, AREsp 1.056.127/ES, AREsp 1.056.582/ES, AREsp 1.060.618/ES, 
AREsp 1.060.620/ES, AREsp 1.063.609/ES, AREsp 1.063.832/ES, AREsp 
1.065.206/ES, AREsp 1.065.224/ES, AREsp 1.065.638/ES, AREsp 1.072.430/ES, 
AREsp 1.073.625/ES, AREsp 1.073.919/ES, AREsp 1.074.644/ES, AREsp 
1.077.871/ES, AREsp 1.082.909/ES, AREsp 1.088.577/ES, AREsp 1.089.939/ES, 
AREsp 1.090.480/ES, AREsp 1.091.549/ES, AREsp 1.093.466/ES, AREsp 
1.093.900/ES, AREsp 1.095.390/ES, AREsp 1.095.399/ES, AREsp 1.095.678/ES, 
AREsp 1.101.404/ES, AREsp 1.106.451/ES, AREsp 1.106.485/ES, AREsp 
1.107.123/ES, AREsp 1.119.267/ES, AREsp 1.121.051/ES, AREsp 1.121.739/ES, 
AREsp 1.141.852/ES, AREsp 1.141.936/ES, AREsp 1.141.980/ES, AREsp 
1.170.268/ES, AREsp 1.170.321/ES, AREsp 1.182.572/ES, AREsp 1.182.600/ES, 
AREsp 1.182.669/ES, AREsp 1.192.583/ES, AREsp 1.200.836/ES, AREsp 
1.200.869/ES, AREsp 1.201.013/ES, AREsp 1.201.024/ES, AREsp 1.205.814/ES, 
AREsp 1.221.791/ES, AREsp 1.225.659/ES, AREsp 1.226.779/ES, AREsp 
1.235.972/ES, AREsp 1.236.441/ES, AREsp 1.249.062/ES, AREsp 1.249.074/ES, 
AREsp 1.249.221/ES, AREsp 1.249.372/ES, REsp 1.258.947/ES, AREsp 
1.260.926/ES, AREsp 1.262.340/ES, AREsp 1.271.148/ES, AREsp 1.271.236/ES, 
AREsp 1.271.227/ES, AREsp 1.292.882/ES, AREsp 1.311.348/ES, AREsp 
1.354.064/ES, AREsp 1.375.137/ES, AREsp 1.377.980/ES, AREsp 1.377.982/ES, 
AREsp 1.428.699/ES, REsp 1.447.867/ES, REsp 1.493.769/ES, REsp 1.708.505/ES, 
REsp 1.720.560/ES, HC 99.421/ES, HC 110.198/ES, HC 130.366/ES, HC 
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136.474/ES, HC 148.015/ES, HC 151.512/ES, HC 152.144/ES, HC 154.955/ES, HC 
156.647/ES, HC 157.426/ES, HC 159.288/ES, HC 159.314/ES, HC 159.361/ES, HC 
163.335/ES, HC 164.419/ES, HC 166.124/ES, HC 168.481/ES, HC 171.016/ES, HC 
173.076/ES, HC 173.936/ES, HC 174.627/ES, HC 174.628/ES, HC 175.123/ES, HC 
176.326/ES, HC 178.372/ES, HC 180.080/ES, HC 181.706/ES, HC 182.395/ES, HC 
182.400/ES, HC 183.587/ES, HC 183.589/ES, HC 183.682/ES, HC 183.683/ES, HC 
183.684/ES, HC 184.855/ES, HC 184.977/ES, HC 185.634/ES, HC 185.635/ES, HC 
185.744/ES, HC 187.467/ES, HC 189.557/ES, HC 190.489/ES, HC 190.495/ES, HC 
191.408/ES, HC 191.409/ES, HC 191.410/ES, HC 195.534/ES, HC 196.343/ES, HC 
196.347/ES, HC 196.357/ES, HC 197.005/ES, HC 197.007/ES, HC 197.768/ES, HC 
197.769/ES, HC 197.770/ES, HC 200.868/ES, HC 200.873/ES, HC 200.886/ES, HC 
201.846/ES, HC 202.233/ES, HC 203.144/ES, HC 203.172/ES, HC 204.297/ES, HC 
204.310/ES, HC 207.210/ES, HC 208.997/ES, HC 209.955/ES, HC 213.403/ES, HC 
213.576/ES, HC 214.108/ES, HC 214.110/ES, HC 214.112/ES, HC 214.756/ES, HC 
214.763/ES, HC 216.831/ES, HC 217.255/ES, HC 217.507/ES, HC 222.516/ES, HC 
222.525/ES, HC 222.656/ES, HC 222.658/ES, HC 224.834/ES, HC 224.842/ES, HC 
224.855/ES, HC 225.040/ES, HC 225.043/ES, HC 225.046/ES, HC 226.703/ES, HC 
230.293/ES, HC 230.294/ES, HC 230.305/ES, HC 232.250/ES, HC 232.620/ES, HC 
235.182/ES, HC 235.524/ES, HC 235.528/ES, HC 236.785/ES, HC 237.022/ES, HC 
237.037/ES, HC 241.625/ES, HC 241.628/ES, HC 241.891/ES, HC 243.715/ES, HC 
244.026/ES, HC 244.403/ES, HC 244.415/ES, HC 244.724/ES, HC 245.156/ES, HC 
246.966/ES, HC 246.801/ES, HC 248.552/ES, HC 248.557/ES, HC 251.354/ES, HC 
253.768/ES, HC 256.458/ES, HC 256.484/ES, HC 274.080/ES, HC 298.115/ES, HC 
303.142/ES, HC 309.196/ES, HC 309.365/ES, HC 311.166/ES, HC 311.175/ES, HC 
312.574/ES, HC 313.846/ES, HC 314.472/ES, HC 314.835/ES, HC 378.259/ES, HC 
380.259/ES, HC 380.311/ES, HC 380.381/ES, HC 382.187/ES, HC 385.774/ES, HC 
386.066/ES, HC 387.047/ES, HC 388.758/ES, HC 390.822/ES, HC 391.667/ES,HC 
394.216/ES, HC 394.646/ES, HC 397.610/ES, HC 399.211/ES, HC 399.250/ES, HC 
401.723/ES, HC 402.212/ES, HC 403.916/ES, HC 405.499/ES, HC 405.512/ES, HC 
405.867/ES, HC 406.148/ES, HC 406.374/ES, HC 407.193/ES, HC 408.351/ES, HC 
408.934/ES, HC 410.527/ES, HC 411.801/ES, HC 413.296/ES, HC 415.067/ES, HC 
419.564/ES, HC 422.355/ES, HC 422.585/ES, HC 422.620/ES, HC 424.703/ES, HC 
425.348/ES, HC 428.768/ES, HC 429.759/ES, HC 429.950/ES, HC 429.952/ES, HC 
430.484/ES, HC 430.846/ES, HC 433.699/ES, HC 435.995/ES, HC 436391/ES, HC 
440.702/ES, HC 441.485/ES, HC 441.489/ES, HC 443.206/ES, HC 445.958/ES, HC 
445.988/ES, HC 446.650/ES, HC 450.313/ES, HC 451.236/ES,  HC 451.238/ES, 
HC 451.258/ES, HC 451.590/ES, HC 463.974/ES, HC 464.547/ES, HC 464.551/ES, 
HC 467.969/ES, HC 480.213/ES, HC 485.424/ES, HC 486.849/ES, HC 513.200/ES, 
HC 520.022/ES, HC 526.519/ES, HC 530.597/ES, REsp 1.409.806/ES, REsp 
1.417.602/ES, REsp 1.429.907/ES, REsp 1.446.730/ES, REsp 1.453.144/ES, REsp 
1.482.991/ES, REsp 1.528.273/ES, REsp 1.537.710/ES, REsp 1.538.318/ES, REsp 
1.553.239/ES, REsp 1.563.265/ES, REsp 1.563.266/ES, REsp 1.574.294/ES, REsp 
1.585.890/ES, REsp 1.586.499/ES, REsp 1.588.309/ES, REsp 1.588.311/ES, REsp 
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1.590.550/ES, REsp 1.590.566/ES, REsp 1.591.445/ES, REsp 1.594.991/ES, REsp 
1.594.584/ES, REsp 1.596.495/ES, REsp 1.597.762/ES, REsp 1.601.981/ES, REsp 
1.611.885/ES, REsp 1.619.120/ES, REsp 1.619.150/ES, REsp 1.620.160/ES, REsp 
1.621.285/ES, REsp 1.620.897/ES, REsp 1.621.911/ES, REsp 1.622.098/ES, REsp 
1.622.308/ES, REsp 1.635.343/ES, REsp 1.636.029/ES, REsp 1.636.799/ES, REsp 
1.640.605/ES, REsp 1.641.477/ES, REsp 1.646.721/ES, REsp 1.647.436/ES, REsp 
1.647.482/ES, REsp 1.648.025/ES, REsp 1.654.168/ES, REsp 1.655.543/ES, REsp 
1.657.386/ES, REsp 1.657.415/ES, REsp 1.657.845/ES, REsp 1.658.905/ES, REsp 
1.658.926/ES, REsp 1.662.148/ES, REsp 1.662.154/ES, REsp 1.662.659/ES, REsp 
1.662.669/ES, REsp 1.664.256/ES, REsp 1.665.631/ES, REsp 1.666.224/ES, REsp 
1.666.576/ES, REsp 1.667.568/ES, REsp 1.689.395/ES, REsp 1.690.808/ES, REsp 
1.691.679/ES, REsp 1.696.114/ES, REsp 1.708.569/ES, REsp 1.716.555/ES, REsp 
1.719.805/ES e REsp 1.757.643/ES. 
 
Uma vez fixada a pena-base no mínimo previsto para o tipo, ante circunstâncias 
judiciais positivas, cumpre observar o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal. 
STF 
HC 111.636/ES 
 
Não enseja nenhum tipo de mácula ao ordenamento penal o fato de o acusado não 
ter boas condições econômicas, ou ser assistido pela Defensoria Pública, sendo 
evidente que tais circunstâncias não podem ser consideradas como desfavoráveis. 
Admitir-se o contrário seria referendar verdadeira prática do que a doutrina 
denomina Direito Penal do Inimigo. 
STJ 
HC 152.144/ES 
 
Quando o acusado não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de 
lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do 
Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus 
antecedentes 
STF 
HC 132.600/ES 
 
A existência de inquéritos em curso não é circunstância capaz de, por si só, impedir 
a substituição da pena.  
STJ 
REsp 1.601.764/ES 
 
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser utilizados como 
fundamento para majoração da pena-base, a título de maus antecedentes, má 
conduta social e personalidade voltada para o crime. 
STJ 
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Ag 1.276.277/ES, AREsp 490.437/ES, AREsp 885.643/ES, AREsp 975.459/ES, HC 
99.421/ES, HC 130.366/ES, HC 136.474/ES, HC 152.144/ES, HC 157.426/ES, HC 
159.314/ES, HC 159.361/ES, HC 175.123/ES, HC 180.467/ES, HC 183.684/ES, HC 
185.634/ES, HC 185.635/ES, HC 190.492/ES, HC 196.357/ES, HC 213.615/ES, HC 
216.831/ES, HC 222.658/ES, HC 235.524/ES, HC 454.862/ES, HC 480.212/ES, HC 
480.213/ES, REsp 1.075.132/ES, REsp 1.417.602/ES, REsp 1.594.991/ES e REsp 
1.662.659/ES. 
 
 
Embora a lei não preveja as frações que serão aplicadas no caso de atenuantes, a 
incidência destas deve fazer com que haja uma redução proporcional da pena, 
sendo necessária a sua correção quando evidenciada a ausência de proporção 
entre a diminuição efetivada e a pena-base. 
STJ 
HC 441.634/ES 
 
Verificada flagrante ilegalidade no cálculo penal, diante da desconsideração 
equivocada da diminuição da sanção na segunda etapa pela Corte de origem, 
impõe-se a atuação de ofício do Tribunal Superior. 
STJ 
HC 436.390/ES 
 
É possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante 
da reincidência. 
STJ 
AREsp 568.169/ES, AREsp 682.707/ES, AREsp 729.744/ES, AREsp 740.031/ES, 
AREsp 1.073.632/ES, AREsp 1.250.955/ES, HC 179.435/ES, HC 190.495/ES, HC 
202.233/ES, HC 214.096/ES, HC 221.477/ES, HC 222.525/ES, HC 222.667/ES, HC 
226.446/ES, HC 237.019/ES, HC 237.022/ES, HC 241.894/ES, HC 244.415/ES, HC 
245.156/ES, HC 245.158/ES, HC 247.024/ES, HC 247.027/ES, HC 247.038/ES, HC 
251.357/ES, HC 251.566/ES, HC 313.764/ES, HC 367.270/ES, HC 368.012/ES, HC 
370.418/ES, HC 374.200/ES, HC 380.235/ES, HC 389.428/ES, HC 400.746/ES,HC 
407.188/ES,HC 409.736/ES,HC 411.815/ES,HC 414.616/ES,HC 417.435/ES, HC 
439.151/ES,HC 444.241/ES, HC 456.292/ES, HC 468021/ES, HC 508.654/ES, HC 
513.200/ES, REsp 1.174.649/ES, REsp 1.430.831/ES,  REsp 1.508.399/ES, REsp 
1.532.940/ES, REsp 1.432.718/ES, REsp 1.525.269/ES, REsp 1.536.222/ES, REsp 
1.588.160/ES, REsp 1.588.309/ES, REsp 1.588.313/ES, REsp 1.588.324/ES, REsp 
1.595.790/ES, REsp 1.596.463/ES, REsp 1.596.495/ES, REsp 1.597.762/ES, REsp 
1.621.911/ES, REsp 1.624.588/ES, REsp 1.636.027/ES, REsp 1.648.834/ES, REsp 
1.657.845/ES, REsp 1.654.168/ES, REsp 1.657.849/ES, REsp 1.660.955/ES, REsp 
1.665.631/ES e REsp 1.761.987/ES. 
 

mailto:thiago.piloni@defensoria.es.def.br


25 

 

 

 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 
 

 
SHS – Quadra 06 – Torre E – Salas 1504/1505 

Brasília/DF – CEP 70.316-109 
(27) 3198-3300 

thiago.piloni@defensoria.es.def.br 
 

Referências vagas ao juízo de reprovação inerente à prática criminosa, sem a 
indicação de qualquer fato concreto que justifique a consideração desfavorável das 
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, além das próprias 
elementares comuns ao tipo, não se prestam para justificar a majoração da pena-
base. 
STJ 
AREsp 875.926/ES, AREsp 1284664, AREsp 1.309.921/ES, HC 244.723/ES, HC 
513.200/ES e HC 533.582/ES. 
 
Presentes os requisitos para a fixação do regime prisional aberto, mesmo tendo o 
delito sido cometido antes da entrada em vigor da Lei nº 11.464/2007, a fixação de 
regime mais gravoso caracteriza coação ilegal.  
STJ 
HC 135.714/ES 
 
A substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos é 
possível, ainda que o condenado seja reincidente, “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”, nos termos do artigo 44, § 
3º, do Código Penal. 
STF 
HC 118.853/ES 
 
Processos ainda em andamento não podem ser utilizados como fundamento para 
macular os antecedentes ou mesmo para caracterizar reincidência. 
STJ  
REsp 1.601.547/ES e REsp 1.648.834/ES. 
 
Inviável a manutenção do reconhecimento da reincidência quando inexistem na folha 
de antecedentes notícias quanto à qualquer condenação transitada em julgado. 
STJ 
REsp 1.658.905/ES 
 
Considera-se reincidente o agente que praticar novo crime após o trânsito em 
julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior, consoante 
prescreve o art. 63 do Código Penal. Se a condenação utilizada para a 
caracterização da agravante transitou em julgado 2 (dois) meses após o 
cometimento do delito em exame, a reincidência deve ser afastada. 
STJ 
HC 345.470/ES 
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Verificada a ausência de fundamentação idônea apta a afastar a conversão da 
reprimenda, estando, assim, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, 
deve-se substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
STJ 
AREsp 904.876/ES e HC 419.776/ES. 
 
O critério de aumento da pena pela continuidade delitiva comum, prevista no art. 71, 
caput, do CP, se faz em razão do número de infrações praticadas. Verificada a 
prática de 4 (quatro) delitos de furto, há constrangimento ilegal na elevação de 2/3 
(dois terços) por força da continuidade delitiva, devendo a fração de aumento ser 
reduzida para 1/4 (um quarto). 
STJ 
HC 191.407/ES, AREsp 1.141.828/ES e AREsp 1.362.451/ES. 
 
Mostra-se evidente a ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus quando a Corte 
estadual, ao corrigir erro material, majora a pena de multa aplicada, agravando, 
dessa forma, a situação do recorrente, sem que houvesse recurso do Ministério 
Público, o que é expressamente vedado pelo art. 617 do Código de Processo Penal. 
STJ 
REsp 1.067.990/ES 
 
Se o apelo ministerial buscou apenas a elevação da pena-base acima do mínimo 
legal, sem nenhuma menção ao reconhecimento da confissão pelo decreto 
condenatório, não pode o Tribunal extrapolar e afastar a atenuante concedida pelo 
magistrado sentenciante, sob pena de reformatio in pejus. 
STJ 
Ag 1.131.079/ES 
 
No concurso formal, a ausência de motivação idônea para a exasperação da 
reprimenda em fração superior a 1/6 gera constrangimento ilegal.  
STJ 
HC 226.709/ES 
 
O art. 65, III, d, do Código Penal não ressalva, para configuração da atenuante, que 
confissão seja completa. Não se exige, assim, que o acusado explicite todas as 
circunstâncias do crime ou que seja movido por um motivo moral, bastando que 
demonstre seu arrependimento ou que influa decisivamente para a condenação.  
STJ 
HC 122.160/ES 
 
Na fixação da pena, a existência de um termo circunstanciado não pode ser 
interpretada como maus antecedentes. 
STJ 
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HC 121.205/ES 
 
Considerando que a sanção foi exasperada em razão de seis circunstâncias judiciais 
desfavoráveis e que apenas duas restaram após o decote realizado pelo próprio 
Tribunal de origem no julgamento do apelo defensivo, imperiosa a redução 
proporcional da pena-base. 
STJ 
HC 251.577/ES 
 
É vedada a utilização da mesma condenação com trânsito em julgado para 
caracterizar a reincidência e para justificar a majoração da pena-base em relação a 
personalidade do agente (Súmula 241/STJ). 
STJ 
HC 190.495/ES 
 
Há evidente ilegalidade se a confissão foi utilizada para embasar a condenação, 
mas deixou de ser reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea, 
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 
STJ 
HC 221.481/ES 
 
A simples alegação de que “o acusado agiu com elevado grau de culpabilidade”, 
sem nenhuma justificativa concreta que, efetivamente, evidencie o acentuado grau 
de reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, não pode ensejar a 
valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 
STJ 
AREsp 1.271.165/ES e HC 261.544/ES. 
 
Deve ser afastada a valoração desfavorável da culpabilidade quando o juiz 
sentenciante não aponta nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidencie o 
acentuado grau de reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada. 
STJ 
HC 157.819/ES, HC 225.035/ES, HC 446.662/ES, HC 473.429/ES, AREsp 
1.485.144/ES e AREsp 1.538.084/ES. 
 
A simples alegação de que os motivos e as circunstâncias do crime são 
desfavoráveis, sem nenhuma justificativa concreta a demonstrar o porquê de tal 
conclusão, não autoriza a exasperação da pena-base. 
STJ 
HC 157.819/ES, HC 225.035/ES e HC 407.709/ES. 
 
Não tendo sido apontado nenhum elemento concreto que demonstrasse a especial 
agressividade e/ou perversidade do agente, ou a inadequação do comportamento no 
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interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escolha etc.), 
deve ser afastada a valoração negativa da personalidade e da conduta social. 
STJ 
HC 225.035/ES e HC 528.190/ES. 
 
Não tendo sido apontada a eventual existência de condenação definitiva anterior que 
justificasse a conclusão pelo envolvimento do agente em atividades delituosas ou 
pela personalidade voltada para a prática de violência e de crimes, deve ser 
afastada a valoração desfavorável dos antecedentes e da personalidade. 
STJ 
HC 157.819/ES 
 
Nas condenações por crimes apenados com detenção, não se pode fixar o regime 
inicial fechado para o cumprimento da pena, senão somente o aberto e o semiaberto. 
STJ 
AREsp 1.089.571/ES   
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AUXÍLIO-ACIDENTE 
 
Se a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido deixou sequelas que 
provocaram o decréscimo da capacidade laborativa, é de rigor a concessão do 
benefício de auxílio-acidente, independentemente do nível do dano e, via de 
consequência, o grau do maior esforço. 
STJ 
AREsp 814.397/ES  
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CONCURSO PÚBLICO 
 
Concurso público. Preterição de nomeação de candidata. Não é possível o uso pelo 
Município do instituto da suspensão de tutela provisória como sucedâneo de recurso. 
É mister a demonstração expressa dos requisitos exigidos na legislação de regência, 
os quais não podem ser presumidos. Ausência de demonstração de grave lesão da 
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que 
determinou a nomeação e posse de candidata. 
STF 
STP 116/ES 
 
Desarrazoado o ato administrativo que exclui o candidato do concurso público pelo 
simples fato de o mesmo ter uma tatuagem em local discreto, o que não prejudica o 
desempenho da atividade. 
STJ 
Ag 1.355.555/ES 
 
O prazo para impugnar determinada regra do edital de concurso público por meio de 
mandado de segurança deve ser contado a partir do momento em que tal produza 
efetivo prejuízo ao candidato e não com a mera publicação do certame. 
STJ 
AREsp 151.517/ES  
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CONFLITOS DE COMPETÊNCIA 
 
Em face do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses do menor, 
orientador dos critérios do art. 147 do ECA, mais adequada a declaração de 
competência do Juízo do local onde aquele reside atualmente. Não se pode adotar, 
de forma automática, as regras processuais civis se elas puderem acarretar 
qualquer prejuízo aos interesses e direitos do menor. 
STJ 
CC 166.894/SP 
 
O Juízo competente para a execução da pena imposta é o indicado na lei local de 
organização judiciária e, na sua ausência, o Juízo da condenação, facultando-se a 
transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão 
somente se constatada a existência de vagas. Isto porque, embora a proximidade do 
apenado com seus familiares possa ser benéfica à sua ressocialização, o 
cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências 
pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo 
condicionada à transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e 
anuência do Juízo consultado. 
STJ 
CC 152.498/GO 
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CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL 
 
Ocorre crime único quando o agente, num mesmo contexto fático, pratica conjunção 
carnal e ato libidinoso diverso, devendo-se aplicar essa orientação aos delitos 
cometidos antes da Lei n.º 12.015/2009, em observância ao princípio da 
retroatividade da lei penal mais benéfica. 
STJ 
HC 196.473/ES 
STF 
HC 114.507/ES 
 
Atos de atentado violento ao pudor e tentativa de estupro realizados contra uma 
mesma vítima, em circunstâncias semelhantes, com intervalo de menos de um mês, 
configuram crime continuado. 
STJ 
HC 125.207/ES 
 
É inidônea a valoração desfavorável, pelo fato da vítima contar com 10 anos de 
idade à época dos crimes, embora tal fato venha causar maior repulsa e, de fato, 
tornar a ação mais reprovável, configura elementar do tipo penal, descrito no art. 
217-A do CP, por se tratar de abuso sexual cometido contra menor de 14 anos. Com 
isso, fica demonstrado a falta de motivação concreta, devendo ser afastada a 
fundamentação utilizada para majorar a pena-base pelas circunstâncias do crime. 
STJ 
AREsp 1.249.373/ES  
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ESTATUTO DO DESARMAMENTO 
 
Aplica-se o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, 
afastando a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante 
desproporcionalidade da resposta penal. Ainda que formalmente típica, a apreensão 
de 1 cartucho não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, 
mormente porque ausente armamento capaz de deflagrar o projétil encontrado em 
poder do agente. 
STJ 
HC 541.867/ES 
 
O fato de a arma estar municiada não pode constituir fundamento idôneo, e concreto, 
para aumento da pena-base, motivada na maior reprovabilidade da conduta, por se 
tratar de circunstância comum à espécie. 
STJ 
HC 513.202/ES 
 
O porte de uma munição desacompanhada de arma pertinente a deflagá-la atrai a 
incidência do princípio da bagatela própria. 
AREsp 1.150.164/ES 
 
É atípica a conduta quando cabalmente demonstrada, por perícia técnica, a total 
ineficácia da arma de fogo para efetuar disparos, diante da ausência de afetação do 
bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia 
absoluta do meio.  
STJ 
AREsp 723.588/ES 
 
A vacatio legis estabelecida na Lei n. 10.826/03, que teve seus prazos prorrogados 
sucessivamente, é hipótese de abolitio criminis temporalis, devendo ser aplicada 
retroativamente aos delitos de posse de arma com numeração suprimida praticados 
sob a vigência da Lei n. 9.437/1997. 
STJ 
HC 214.754/ES 
 
É considerada atípica a conduta relacionada ao crime de posse de arma de fogo, 
seja de uso permitido ou de uso restrito, incidindo a chamada abolitio criminis 
temporária nas duas hipóteses, se praticada no período compreendido entre 23 de 
dezembro de 2003 a 23 de outubro de 2005. Contudo, este termo final foi prorrogado 
até 31 de dezembro de 2008 somente para os possuidores de arma de fogo de uso 
permitido (art. 12), nos termos da Medida Provisória nº 417 de 31 de janeiro de 2008, 
que estabeleceu nova redação aos arts. 30 a 32 da Lei nº 10.826/03, não mais 
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albergando o delito previsto no art. 16 do Estatuto (posse de arma de uso proibido 
ou restrito). 
STJ 
HC 119.696/ES, HC 149.435/ES e HC 186.981/ES. 
 
Tratando-se de crime de porte de arma de fogo, faz-se necessário que a arma seja 
eficaz, vale dizer, tenha potencialidade lesiva (orientação superada). 
STJ 
HC 122.181/ES 
 
Diante do princípio da ofensividade, não há falar em comportamento típico em caso 
de porte de arma desmuniciada, vez que inexiste afetação do valor objeto de tutela 
(orientação superada). 
STJ 
HC 110.563/ES 
 
O simples portar arma, sem que se tenha acesso à munição, não apresenta sequer 
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, no caso, a 
segurança pública, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta, 
observando-se, sempre, o caráter fragmentário do Direito Penal (orientação 
superada). 
STJ 
HC 140.061/ES 
 
Ante a dualidade “registro e entrega da arma à autoridade competente”, o fato de 
encontrar-se com a numeração raspada não resulta no afastamento da norma legal 
a assinar prazo para o implemento do registro ou a referida entrega (orientação 
superada). 
STF 
HC 104.685/ES 
 
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito 
previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera 
conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos 
núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia. Contudo, 
demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), 
a mesma jurisprudência tem orientado no sentido da atipicidade da conduta 
perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, 
tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 
STJ 
AREsp 923.594/ES  
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EXECUÇÃO FISCAL 
 
Em sede de execução fiscal, não cabe citação por edital enquanto não esgotados os 
meios de citação.  
STJ 
AgRg no REsp 1.393.191/ES (juízo de retratação) e REsp 1.387.844/ES. 
 
Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor 
da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, 
em sua redação anterior. A interrupção da prescrição só retroage à data da 
propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao 
Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. 
STJ 
AREsp 844.981/ES  
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EXECUÇÃO PENAL 
 
Para fins de saída temporária, a ordem de realização de exame criminológico não 
deve fundamentar-se, tão somente, na gravidade abstrata do delito. Desta feita, 
necessário o retorno dos autos ao Juízo das Execuções, para que analise 
novamente o pleito, sem levar em consideração fatos estranhos à execução penal 
para fins de se determinar a realização do referido exame. 
STJ 
AREsp 1.575.963/ES 
 
A exigência da perícia técnica deve ser fundamentada em elementos concretos, 
constantes da execução da pena, que atestem o demérito do apenado. 
STJ 
AREsp 1.560.618/ES 
 
Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o 
fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva 
de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas 
duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda 
substituída. 
STJ 
HC 437.202/ES 
 
É inviável, em um primeiro momento, unificar as penas de detenção e reclusão para 
fixar o regime fechado, somente sendo possível executar a detenção quando o 
apenado vier a progredir para o regime semiaberto. 
STJ 
HC 537.338/ES  
 
Caso haja condenação à pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira 
(ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento 
da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. 
STJ 
AREsp 1.508.707/ES 
 
Se o sentenciado foi progredido de regime, teve extinta sua punibilidade ou foi 
beneficiado com a comutação ou induto, e o ato judicial transitou em julgado, sem 
insurgência do Ministério Público, em respeito à segurança jurídica, não poderá ter 
sua situação alterada para pior mesmo em caso de erro material. Permite-se a 
correção de erro material verificado nos cálculos penais para efeitos futuros, desde 
que não acarrete prejuízo à situação jurídica declarada pelo Juiz e consolidada em 
favor do condenado. 
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STJ 
HC 481.500/ES 
 
O julgador deve indicar elementos concretos extraídos da execução da pena 
para afastar a presença do requisito subjetivo e determinar a realização de exame 
criminológico para o deferimento de saídas temporárias. 
STJ 
HC 502.634/ES e HC 527.219/ES. 
 
Demonstra-se possível o exame por meio do remédio constitucional, a ocorrência de 
constrangimento ilegal na ausência de fiscalização das atividades desempenhadas 
pelo sentenciado, matéria que não requer análise de controvérsia factual, nem 
demanda produção de provas.  
STJ 
HC 495.111/ES 
 
Não cabe, sob a justificativa de correção de erro material, reforma de decisão 
primeva que havia concedido o indulto, ao argumento de que não teria havido 
qualquer prejuízo ao reeducando, já que sua pena não restou agravada, sobretudo 
quando a concessão em referência não restou impugnada pelo Ministério Público, o 
qual não apresentou recurso em face do decisum, assim gerando a impossibilidade 
de sua desconstituição. 
STJ 
HC 484.900/ES 
 
Constatado que a falta disciplinar grave não foi apurada e homologada pelo 
juízo competente, o Judiciário não pode invocá-la para obstar a concessão do 
indulto pleno, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos 
poderes. 
STJ 
AREsp 1.374.816/ES 
 
O marco interruptivo para a concessão de benefícios da execução penal é a data do 
cometimento do último fato criminoso. 
STJ 
AREsp 1.274.145/ES e HC 378.053/ES.  
 
Constatando-se que a Corte de origem não examinou a matéria essencial do writ, 
configurando constrangimento ilegal diante da negativa de prestação jurisdicional, 
determina-se o retorno dos autos ao Tribunal local para que este aprecie a alegação 
da defesa quanto a desnecessidade da realização de exame criminológico para 
aferir-se a existência do requisito subjetivo necessário à progressão de regime 
requerida. 
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STJ 
HC 467.657/ES e HC 494.907/ES. 
 
O implemento dos requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o 
indulto deve ser apreciado de acordo com o momento da publicação do normativo. A 
condenação, que transitou em julgado para a defesa em momento posterior à 
data limite estabelecida na norma legal, não deve ser considerada para fins de 
concessão do indulto, nos termos do Decreto nº. 8.615/15. 
STJ 
HC 441.551/ES 
 
A data do indulto será aquela em que o apenado preencheu os requisitos do perdão 
concedido pelo Presidente da República. 
STJ 
HC 442.060/HC e HC 464.593/ES. 
 
A impossibilidade de aplicação dos benefícios decorre da inexistência da aplicação 
de sanção decorrente do cometimento de faltas graves, e não apenas do 
cometimento de faltas graves. 
STJ 
RHC 105.430/ES 
 
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, 
por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da 
data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data 
da última prisão. 
STJ 
AREsp 1.078.611/ES, AREsp 1.141.911/ES, AREsp 1.141.938/ES, AREsp 
1.141.941/ES, AREsp 1.141.984/ES, AREsp 1.142.027/ES, AREsp 1.142.290/ES, 
AREsp 1.142.301/ES, AREsp 1.150.270/ES, AREsp 1.150.288/ES, AREsp 
1.150.292/ES, AREsp 1.150.319/ES, AREsp 1.164.619/ES, AREsp 1.171.690/ES, 
AREsp 1.219.047/ES, AREsp 1.236.341/ES, AREsp 1.249.068/ES, AREsp 
1.249.356/ES, AREsp 1.249.381/ES, AREsp 1.249.341/ES, AREsp 1.249.356/ES, 
AREsp 1.249.381/ES, AREsp 1.259.006/ES, AREsp 1.260.558/ES, AREsp 
1.260.916/ES, AREsp 1.261.387/ES, AREsp 1.262.339/ES, AREsp 1.271.329/ES, 
AREsp 1.271.430/ES, AREsp 1.271.437/ES, AREsp 1.271.442/ES, AREsp 
1.271.469/ES, AREsp 1.271.739/ES, AREsp 1.279.173/ES, AREsp 1.282.502/ES, 
AREsp 1.282.504/ES, AREsp 1.282.506/ES, AREsp 1.295.029/ES, AREsp 
1.295.032/ES, AREsp 1.295.061/ES, AREsp 1.300.777/ES, AREsp 1.327.040/ES, 
HC 369.860/ES, HC 374.202/ES, HC 375.950/ES, HC 375.959/ES, HC 376.354/ES, 
HC 379.787/ES, HC 380.173/ES, HC 380.206/ES, HC 381.555/ES, HC 381.557/ES, 
HC 381.741/ES, HC 383.632/ES, HC 383.722/ES, HC 384.691/ES, HC 384.700/ES, 
HC 384.711/ES, HC 385.010/ES, HC 385.871/ES, HC 386.165/ES, HC 386.176/ES, 
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HC 388.504/ES, HC 388.502/ES, HC 391.127/ES, HC 391.129/ES, HC 398.728/ES, 
HC 398.839/ES, HC 398.846/ES, HC 399.215/ES, HC 399.643/ES, HC 399.657/ES, 
HC 399.658/ES, HC 400.144/ES, HC 402.220/ES, HC 402.221/ES, HC 439.773/ES, 
HC 440.021/ES, HC 440.699/ES, HC 441.537/ES, HC 441.541/ES, HC 441.544/ES, 
HC 441.553/ES, HC 441.558/ES, HC 441.559/ES, HC 441.562/ES, HC 441.565/ES, 
HC 441.566/ES, HC 441.568/ES, HC 441.570/ES, HC 441.575/ES, HC 441.578/ES, 
HC 441.632/ES, HC 442.236/ES, HC 442.454/ES, HC 442.459/ES, HC 443.017/ES, 
HC 443.019/ES, HC 444.235/ES, HC 444.236/ES, HC 444.731/ES, HC 444.752/ES, 
HC 444.754/ES, HC 444.760/ES (liminar), HC 444.760/ES, HC 445.172/ES, HC 
445.176/ES, HC 445.209/ES, HC 445.210/ES, HC 446.385/ES, HC 446.626/ES, HC 
446.628/ES, HC 447.972/ES, HC 447.974/ES, HC 447.981/ES, HC 448.011/ES, HC 
448.016/ES, HC 449.348/ES, HC 449.855/ES, HC 450.284/ES, HC 450.305/ES, HC 
451.344/ES, HC 451.368/ES, HC 451.370/ES, HC 451.373/ES, HC 451.384/ES, HC 
451.595/ES, HC 454.255/ES, HC 464.002/ES, REsp 1.743.172/ES, REsp 
1.743.174/ES, REsp 1.743.506/ES, REsp 1.743.953/ES, REsp 1.746.218/ES, AREsp 
1.747.794/es, AREsp 1.747.795/ES, REsp 1.747.796/ES, REsp 1.747.797/ES, REsp 
1754894/ES, REsp 1.754.895/ES, REsp 1.754.897/ES, REsp 1.760.999/ES, REsp 
1.761.006/ES, REsp 1.764.550/ES REsp 1.767.988 e REsp 1.767.989/ES. 
 
Configura inegável agravamento ilegal a correção de erro material pelo juízo da 
execução, ainda que para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença 
condenatória, que importa em aumento da pena, sem que tenha havido recurso do 
Ministério Público nesse sentido. 
STJ 
HC 370.752/ES 
 
Eventual unificação de penas decorrente do reconhecimento de continuidade delitiva, 
a despeito de ensejar o exame aprofundado do material fático-probatório, poderá ser 
determinada pelo Juízo das Execuções Penais. 
STJ 
REsp 1.633.619/ES 
 
Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, compete ao Juízo das 
Execuções Penais processar eventual pedido de redimensionamento das penas do 
reeducando em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do 
art. 66, III, a, LEP. 
STJ 
REsp 1.653.891/ES 
 
O fato de a pena de multa ser considerada dívida de valor não restringe o alcance 
da anistia conferida pelo indulto. Concedido o indulto da pena privativa de liberdade, 
o mesmo alcançará igualmente a reprimenda de multa.  
STJ 
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AREsp 1.171.038/ES, AREsp 1.189.019/ES e AREsp 1.220.922/ES. 
 
A nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. 
Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 
6.830/1980 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário 
Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal, 
competindo ao Juízo da Execução Penal dirimir as questões relativas à matéria, nos 
termos do art. 114, inciso II, do Código Penal. 
STJ 
AREsp 1.249.155/ES 
 
O delito previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não é hediondo nem a ele 
equiparado e, como isso, não se lhe aplicam as disposições previstas nas Leis 
8.072/1990 e 11.464/2007. 
STJ 
HC 412.756/ES 
 
É perfeitamente cabível a análise, em habeas corpus, de questão suscitada perante 
a Corte estadual e reiterada no STJ, no caso, a aventada demora para a análise do 
pedido de livramento condicional. Isso porque essa matéria não requer análise de 
controvérsia factual, nem demanda revolvimento do material fático-probatório. 
STJ 
HC 383.228/ES 
 
Conforme entendimento sedimentado na Súmula 611/STF, transitada em julgado a 
condenação, cabe ao Juízo das Execuções proceder à realização de nova 
dosimetria da pena, conforme a tipificação trazida pela Lei n.º 12.015/09, 
resguardada a possibilidade de valoração da pluralidade de condutas na primeira 
fase da aplicação da pena. 
STJ 
HC 196.473/ES 
 
Se a situação jurídica (relativa à medida de segurança) não foi suscitada na 
impetração originária, o acórdão, ao determinar o seu cumprimento, inovou de forma 
prejudicial ao condenado, em meio processual aventado pela defesa (reformatio in 
pejus). 
STJ 
RHC 50.999/ES 
 
A perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da falta grave, exige fundamentação 
concreta, consoante determina a legislação de regência, que estabelece a 
observância das diretrizes elencadas no art. 57 da LEP.  
STJ 
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HC 316.601/ES e HC 503.291/ES. 
 
A prática da falta disciplinar pelo apenado clama pela instauração do procedimento 
administrativo disciplinar, visto que a mens legis da norma de execuções penais foi 
justamente possibilitar o devido esclarecimento sobre o evento durante o 
procedimento, em perfeita concretização do princípio do devido processo legal, 
sendo que a sua exigência não apregoa um culto exagerado à forma, mas sim uma 
formalidade legal que deve ser seguida, pois, do contrário, o legislador não a teria 
normatizado. 
STJ 
AREsp 401.303/ES, HC 105.550/ES, HC 110.561/ES, HC 181.710/ES, HC 
197.138/ES, HC 241.357/ES, HC 312.632/ES (liminar), HC 312.632/ES, HC 
314.636/ES (liminar), HC 314.636/ES, HC 315.169/ES, AgRg no HC 315.169/ES e 
RHC 41.173/ES. 
 
Uma vez fixado na sentença, determina-se a imediata transferência do executado 
para estabelecimento adequado ao regime imposto ou, ocorrendo a falta de vagas 
neste, assegura-se, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime 
menos gravoso, até que surja vaga no estabelecimento prisional correto. 
STJ 
HC 285.882/ES (liminar), HC 289.619/ES, HC 291.402/ES (liminar) e HC 380.208/ES. 
STF 
HC 121.935/ES (liminar) 
 
O prazo prescricional para aplicação de sanção administrativa disciplinar decorrente 
do cometimento de falta grave é de dois anos, consoante o disposto no art. 109, 
inciso VI, do Código Penal (com a redação anterior à Lei nº 12.234/10), haja vista a 
inexistência de dispositivo legal específico sobre a matéria. 
STJ 
HC 181.710/ES e HC 197.138/ES. 
 
Diante da existência de vestígios do delito e da não realização de laudo provisório a 
fim de atestar a quantidade e a natureza do material apreendido, mister reconhecer 
a ausência de indícios de materialidade do delito e, consequentemente, da falta 
grave imputada ao reeducando. 
STJ 
RHC 36.970/ES 
 
A não realização de audiência em razão da existência de mandado de prisão 
expedido em processo estranho à execução penal não conduz à inexistência do 
benefício de livramento condicional. 
STJ 
HC 135.850/ES 
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Antes da regressão definitiva de regime prisional por forca de cometimento de falta 
grave, é imprescindível a ouvida prévia do apenado. 
STJ 
HC 131.047/ES 
 
Embora a Lei 10.792/03 tenha deixado de exigir o exame criminológico para 
progressão do regime da pena, o juiz pode, com base nos elementos concretos do 
caso, determinar sua realização. No entanto, deve fazê-lo de forma devidamente 
fundamentada. 
STJ 
AREsp 476.896/ES, HC 102.215/ES, HC 128.692/ES, HC 128.848/ES, HC 
155.747/ES, HC 154.104/ES, HC 201.843/ES, HC 380.389/ES (liminar), HC 
380.389/ES, HC 389.398/ES, HC 401.460/ES, HC 401.710/ES (liminar), HC 
404.580/ES, HC 410.488/ES, HC 485.515/ES e REsp 1.664.133/ES. 
 
Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o 
fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva 
de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas 
duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda 
substituída. 
STJ 
HC 418.291/ES (liminar), HC 418.318/ES, HC 418.291/ES, HC 420.942/ES (liminar), 
HC 423.617/ES (liminar), HC 423.617/ES, , HC 425.594, HC 427.942/ES (liminar), 
HC 427.942/ES, HC 434.791/ES, HC 434.811/ES, HC 435.263/ES, HC 437.202/ES, 
HC 444.765/ES e HC 467.675/ES. 
 
Diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, não há se falar 
em afastamento da possibilidade de remissão aos apenados que estejam vinculados 
a atividades profissionalizantes, tais como a participação em atividades de canto 
coral no interior do estabelecimento prisional. 
STJ 
REsp 1.692.002/ES 
 
O cometimento de falta disciplinar de natureza grave não altera a data-base de 
cumprimento de pena, para fins de análise de pedidos de benefícios de progressão 
prisional, devendo o juízo da execução verificar se o paciente preenche os demais 
requisitos para a almejada progressão prisional (orientação superada). 
STJ  
HC 130.599/ES 
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O cometimento de falta grave, embora interrompa o prazo para a obtenção do 
benefício da progressão de regime, não o faz para fins de concessão de indulto, 
comutação de penas e livramento condicional. 
STJ 
AgRg no HC 244.416/ES (juízo de retratação), HC 209.440/ES, HC 244.027/ES, HC 
244.412/ES, HC 244.418/ES, HC 244.419/ES, HC 247.022/ES, HC 249.020/ES, HC 
250.822/ES, HC 254.127/ES, HC 254.503/ES, HC 258.583/ES (liminar), HC 
258.583/ES, HC 369.829/ES, HC 369.867/ES, HC 369.870/ES, HC 376.356/ES, HC 
381.967/ES, HC 381.958/ES, HC 384.691/ES,HC 386.388/ES, HC 388.503/ES, RHC 
37.011/ES e RHC 37.051/ES. 
 
Expirado o prazo do livramento condicional sem suspensão/revogação ou 
prorrogação, a pena é automaticamente extinta, sendo flagrantemente ilegal a sua 
suspensão/revogação posterior ou prorrogação automática, ante a constatação do 
cometimento de delito durante o período de prova. 
STJ 
HC 193.445/ES 
 
Reconhecida a ausência de oportunidade de manifestação prévia da defesa a 
respeito do exame criminológico, concluindo-se que ocorreu nítido cerceamento de 
defesa, descabe a convalidação da decisão mediante análise das manifestações 
pelo Tribunal revisor. 
STJ 
HC 173.081/ES 
 
Viola o devido processo legal e a ampla defesa a condução de PAD para apuração 
de falta grave que não oportuniza a defesa técnica.  
STJ 
HC 250.159/ES 
 
Muito embora exista recurso próprio contra a decisão que regride o regime de 
cumprimento prisional, qual seja, o agravo em execução, não há impedimento à 
impetração de habeas corpus quando o executado se encontre ameaçado em sua 
liberdade ambulatorial. 
STJ 
HC 119.295/ES e HC 419.958/ES (liminar). 
 
É bem verdade que o STJ não mais tem admitido a impetração de habeas corpus, 
quando substitutivo de recursos próprios. Todavia, tal posicionamento não tem o 
condão subtrair do magistrado a verificação quanto à existência de ilegalidade 
flagrante, caso em que deverá conceder habeas corpus de ofício. 
STJ 
HC 524.296/ES 
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A existência de recurso próprio para a análise do pedido não obsta a apreciação das 
questões na via do habeas corpus, tendo em vista sua celeridade e a possibilidade 
de reconhecimento de flagrante ilegalidade no ato recorrido, sempre que se achar 
em jogo a liberdade do réu. 
STJ 
HC 120.150/ES, HC 382.536/ES, HC 390.915/ES (liminar), HC 424.873/ES, HC 
454.269/ES e HC 460.787/ES. 
 
A matéria atinente ao direito de remição deve ser enfrentada pelo Tribunal, mesmo 
na hipótese de o agravo em execução ser intempestivo, pois a questão reclama a 
atuação de ofício do órgão jurisdicional. 
STJ 
HC 390.969/ES (liminar) e HC 390.969/ES. 
 
Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença 
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do 
regime prisional. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória, 
eventual abatimento do período em que o réu permaneceu preso cautelarmente será 
realizado pelo Juízo das execuções, a quem compete proferir decisão sobre 
detração e remição da penal (art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984). 
STJ  
AREsp 959.048/ES, HC 331.595/ES e HC 424.951/ES. 
 
Após o trânsito em julgado, o juiz da vara de execuções penais é competente para 
analisar os pedidos de unificação de pena com base na aplicação o instituto previsto 
no artigo 71 do CP. 
STJ 
HC 381.145/ES 
 
É imprescindível o laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração 
disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior de 
estabelecimento prisional. 
STJ 
REsp 1.657.097/ES 
 
A reincidência que não esteja expressamente reconhecida no édito condenatório 
não pode ser proclamada pelo juiz da execução, sob pena de violação à coisa 
julgada e ao princípio da non reformatio in pejus. 
STJ 
HC 368.765/ES, HC 375.390/ES, HC 380.172/ES, HC 398.670/ES, HC 422.606/ES 
e AREsp 1310731/ES. 
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As penas de reclusão e de detenção não podem ser somadas para fins de fixação 
de regime inicial de cumprimento de pena. 
STJ 
HC 214.180/ES e HC 379.262/ES. 
 
A ausência do trânsito em julgado impede a unificação de penas, sob pena de 
afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 
STJ 
HC 379.829/ES, REsp 1.772.841/ES 
 
A audiência admonitória não é causa de interrupção da prescrição executiva.  
STJ 
REsp 1.667.561/ES 
 
A medida de segurança somente pode perdurar pelo prazo máximo da pena em 
abstrato cominada ao delito praticado. 
STJ 
AREsp 1.090.794/ES e RHC 78.155/ES. 
 
Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação 
extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele 
contribui decisivamente para os destinos da execução O meio musical, além do 
aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, promove sua formação 
profissional nos âmbitos cultural e artístico. A atividade musical realizada pelo 
reeducando profissionaliza, qualifica e capacita o réu, afastando-o do crime e 
reintegrando-o na sociedade. 
STJ 
REsp 1.666.637/ES 
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FALSA IDENTIDADE 
 
Não comete o crime previsto no art. 307 do Código Penal o agente que se atribui 
falsa identidade perante autoridade policial, visando evitar sua prisão (orientação 
superada). 
STJ 
HC 144.319/ES, HC 147.243/ES e REsp 1.111.715/ES.  
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FALSO TESTEMUNHO 
 
O crime disposto no artigo 342 do Código Penal é de mão própria, só podendo ser 
cometido por quem possui a qualidade legal de testemunha, a qual não pode ser 
estendida a simples declarantes ou informantes, cujos depoimentos, que são 
excepcionais, apenas colhidos quando indispensáveis, devem ser apreciados pelo 
Juízo conforme o valor que possam merecer. 
STJ 
HC 192.659/ES  
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FURTO 
 
A ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade, a 
mínima ofensividade da conduta, e, ainda, a inexpressiva lesão jurídica ocasionada, 
tendo em vista que o prejuízo ocasionado à vítima foi no valor de R$ 34,00 (trinta e 
quatro reais), quantia essa que equivale a apenas cerca de 10% do salário mínimo 
vigente à época dos fatos, autorizam a aplicação do princípio da insignificância. 
STJ 
HC 506.154/ES 
 
O art. 155, §2º, do CP condiciona a aplicação da forma privilegiada à satisfação 
simultânea de duas condições: (a) a primariedade do agente, condição de ordem 
subjetiva; e (b) o pequeno valor da res furtiva, condição de ordem objetiva. A 
reincidência do corréu, por ser circunstância de caráter subjetivo e não configurar 
elementar do crime de furto, não se comunica ao paciente - que é primário -, nos 
termos do art. 30 do CP. Desse modo, não se revela fundamento adequado para 
afastar o reconhecimento do privilégio. 
STJ 
HC 464.005/ES 
 
Consoante o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teor 
do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-
qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res 
furtiva e qualificadora de natureza objetiva. 
STJ 
HC 464.005/ES. 
 
A existência de circunstâncias de caráter pessoal desfavoráveis, tais como o registro 
de processos criminais em andamento, a existência de antecedentes criminais ou 
mesmo eventual reincidência não são óbices, por si só, ao reconhecimento do 
princípio da insignificância. 
STJ 
AREsp 710.824/ES, HC 100.403/ES e HC 150.297/ES.  
STF 
HC 121.132/ES (liminar – suspensão da execução) e HC 121.132/ES. 
 
Tendo as instâncias ordinárias se utilizado apenas de depoimentos da vítima e de 
testemunhas, além da confissão, para concluir pela incidência da qualificadora 
prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal, deixando de proceder à 
realização de perícia técnica, mostra-se de rigor a concessão de ordem para 
determinar a exclusão da qualificadora em questão. 
STJ 
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AREsp 325.003/ES e REsp 1.588.221/ES. 
 
Em atenção ao princípio da legalidade estrita, não há como aplicar a agravante 
prevista na alínea “e” do §4° do art. 155 do Código Penal, na situação de o agente 
ser genro da vítima, tendo em vista o óbice de se interpretar extensivamente a lei in 
malam partem. O Codex prevê o rol de parentes (ascendentes, descendentes, 
irmãos e cônjuge), que, figurando como vítimas, autoriza a aplicação da referida 
agravante. Todavia, não foram elencados os parentes por afinidade, com exceção 
do cônjuge, o qual o legislador cuidou de mencionar expressamente. 
STJ 
HC 247.028/ES 
 
É possível a coexistência, no crime de furto, do privilégio previsto no art. 155, §2º, do 
Código Penal, com as qualificadoras inseridas no §4º do mesmo dispositivo. 
STJ 
REsp 1.101.582/ES 
STF  
HC 115.266/ES 
 
Diante da ausência de fundamentação no que tange à escolha de uma das opções 
no reconhecimento do furto privilegiado, o constrangimento ilegal é patente. 
STJ 
HC 200.785/ES 
 
O Princípio da Insignificância é compatível com o furto qualificado tentado.  
STJ 
HC 169.972/ES e HC 257.323/ES. 
 
É necessário o exame de corpo de delito nos casos de crime de furto qualificado 
pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 
STJ 
Ag 1.123.956/ES, Ag 1.283.899/ES, HC 150.031/ES, HC 160.661/ES, HC 
190.494/ES, REsp 1.417.916/ES e REsp 1.641.476/ES. 
 
O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável 
nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido 
pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. Portanto, se era 
possível, como in casu, a sua realização e esta não ocorreu de acordo com as 
normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal não supre sua ausência. 
STJ 
HC 523.908/ES, REsp 1.115.668/ES e REsp 1.520.504/ES. 
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O exame de corpo de delito é indispensável para a comprovação da presença da 
qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, sendo que sua 
realização de forma indireta somente é possível quando os vestígios tiverem 
desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a 
constatação dos peritos, o que não se verificou na hipótese em apreço. 
STJ 
HC 237.037/ES e REsp 1.641.477/ES. 
 
Aplicação do Princípio da Insignificância: outros casos 
STJ 
AREsp 245.159/ES, AREsp 387.270/ES, AREsp 1150164/ES, AREsp 1.226.804/ES, 
HC 257.323/ES, HC 293.906/ES, HC 403.593/ES e HC 506.166/ES.  
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HABEAS CORPUS 
 
É desnecessária a prévia provocação do Juízo singular acerca do exame dos 
requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e da possibilidade 
de sua substituição por cautelares diversas, quando o ato coator de autoridade 
sujeito à jurisdição do Tribunal a quo já existe, no caso, o decreto de prisão 
preventiva ordenado quando da análise da prisão em flagrante. 
STJ  
HC 500.122/ES 
 
Está autorizada a impetração de habeas corpus com escopo de discutir a legalidade 
da constrição perante o Tribunal respectivo, a fim de evitar futuras e indevidas 
violações ao direito de locomoção daquele que é objeto da medida constritiva. 
STJ 
HC 484.331/ES 
 
Tratando-se de questão relevante, devidamente suscitada no writ originário, e não 
apreciada pelo Tribunal de origem, devem os autos serem remetidos àquela Corte 
para que se manifeste acerca da quaestio. 
STJ 
HC 502.076/ES 
 
Configura negativa de prestação jurisdicional e, portanto, constrangimento ilegal, 
quando o Tribunal de origem entende ser incompetente para julgar o HC e remete os 
autos ao Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, não conhece do writ sob 
alegação de supressão de instância.  
STF 
RHC 124.193/ES 
 
O Superior Tribunal de Justiça entende que a supressão de instância pode ser 
relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente. 
STJ 
HC 502.567/ES 
 
A utilização do habeas corpus como sucedâneo do recurso ordinário ou 
extraordinário cabível não obsta sua apreciação. 
STF 
RHC 117.138/ES 
 
Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 
691/STF. 
STJ 
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HC 348.286/ES e HC 348.477/ES (liminar) 
STF 
HC 107.336/ES (liminar) e HC 126.070/ES. 
 
Existência de recurso próprio para a análise do pedido não obsta a apreciação das 
questões na via do habeas corpus, sempre que evidenciada a ocorrência de 
qualquer situação de flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia. 
STJ 
HC 300.382/ES, HC 382.536/ES (liminar), HC 422.587/ES e HC 462.952/ES 
 
Muito embora exista recurso próprio contra a decisão que regride o regime de 
cumprimento prisional, qual seja, o agravo em execução, não há impedimento à 
impetração de habeas corpus quando o executado se encontre ameaçado em sua 
liberdade ambulatorial. 
STJ 
HC 119.295/ES 
 
É vedado ao Tribunal local, em habeas corpus, suprir a ausência de motivação do 
decreto prisional proferido pelo juiz singular, sob pena de o habeas corpus servir de 
vetor convalidante de encarceramento ilegal. 
STJ 
RHC 47.988/ES 
 
Petição inicial apócrifa seguida de pedido devidamente subscrito, com ratificação da 
exordial. 
STJ 
HC 174.628/ES (juízo de retratação) 
 
A superveniência de apreciação do mérito do writ originário pela Corte Estadual, que 
lhe denegou a ordem, afasta a aplicação da Súmula 691/STF em relação ao habeas 
corpus substitutivo impetrado perante o STJ. 
STJ 
AgRg no HC 282.658/ES (juízo de retratação) 
 
Em regra, é vedada a revisão da dosimetria em habeas corpus, somente cabível 
quando há flagrante ilegalidade, como na hipótese, em que aplicada a causa 
especial de diminuição no tráfico, sem qualquer fundamentação, mas, pura e 
simplesmente, com definição do percentual de 1/6.  
STJ 
HC 221.646/ES 
 
Não é necessária a juntada ao habeas corpus de cópia integral do processo em 
andamento para comprovação de eventual excesso de prazo no encerramento do 
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julgamento, sob pena de configuração de constrangimento ilegal por ofensa ao 
primado da obrigatoriedade da jurisdição. 
STJ 
HC 230.291/ES 
 
Quando houver a possibilidade de lesão ao direito de ir e vir do paciente, admite-se 
a utilização do habeas corpus, ainda que haja recurso próprio previsto pela lei, tendo 
em vista a celeridade da via do mandamus. 
STJ 
HC 191.958/ES e HC 204.066/ES. 
 
Cristalizou-se na jurisprudência que, apesar de existir recurso próprio, a ação de 
habeas corpus pode substituir a apelação defensiva desde que, para a sua 
apreciação, não seja necessário o revolvimento de provas e, versando apenas sobre 
matéria de direito, a ilegalidade for manifesta. 
STJ 
HC 205.881/ES 
 
A falta de interposição do recurso especial contra acórdão proferido no julgamento 
da apelação não impossibilita o conhecimento do habeas corpus impetrado no 
Superior Tribunal de Justiça. Situação que atrai a competência originária da Casa 
Superior de Justiça (art. 105 da Constituição Federal de 1988), ainda quando o 
fundamento da impetração nem haja sido aventado no recurso ordinário, nem dele 
se haja ocupado a decisão impugnada. 
STF 
HC 111.897/ES 
 
Não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas 
pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência admite, em caráter 
excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta 
violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da 
ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou 
ainda de erro de técnica. 
STJ 
HC 110.198/ES, HC 213.404/ES e HC 213.412/ES. 
 
O reexame da dosimetria em sede de habeas corpus é possível quando evidenciado 
eventual desacerto na consideração de circunstância judicial, errônea aplicação do 
método trifásico ou violação a literal dispositivo da norma. 
STJ 
HC 226.709/ES 
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A matéria relativa à dosimetria da pena pode ser analisada em sede de habeas 
corpus mesmo quando a condenação houver transitado em julgado. 
STJ 
AgRg no HC 148.015/ES (juízo de retratação) 
 
Não se costuma exigir formalismos exacerbados no remédio heroico, sendo certo 
que eventual documento faltante na petição inicial do writ pode ser juntado 
posteriormente ou mesmo solicitado à autoridade impetrada quando das 
informações.  
STJ 
AgRg no HC 222.316/ES (juízo de retratação), AgRg no HC 348.286/ES, AgRg no 
HC 256.468/ES (juízo de retratação), AgRg no HC 266.632/ES (juízo de retratação), 
AgRg no HC 357.357/ES (juízo de retratação), AgRg no HC 368.003 (juízo de 
retratação), AgRg no HC 382.183/ES (juízo de retratação), AgRg no 385.871/ES 
(juízo de retratação),AgRg no HC 506.408/ES e AgRg no HC 533.842 (juízo de 
retratação). 
 
No tocante a habeas formalizado sob a óptica da substituição do recurso 
constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a 
conceder, se for o caso, a ordem de ofício. 
STJ 
HC 247.153/ES e HC 343.559/ES. 
 
Embora não se admita a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso 
próprio, cabe ao órgão julgador aferir a existência de eventual coação ilegal imposta 
ao paciente, a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
STJ  
HC 374.242/ES, HC 382.548/ES e HC 383.228/ES (liminar) e HC 506.166/ES. 
 
É dever do Tribunal de piso apreciar as alegações formuladas no writ originário, as 
quais não demandam revolvimento de matéria fático-probatória, visto que cinge-se à 
apreciação de tema que envolve a concessão de benefícios de execução penal, 
matéria que em tudo toca o direito de liberdade, o que se faz em homenagem ao 
princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da 
Constituição Federal. 
STJ 
RHC 68.755/ES (juízo de retratação) 
 
Diante da não apreciação das provocações direcionadas às instâncias ordinárias, 
verifica-se constrangimento ilegal autorizador da remessa do habeas corpus ao 
Juízo de Execução.  
STJ 
HC 363.139/ES 
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Diante da não apreciação das provocações pelo Tribunal local, em prestígio aos 
princípios da economia processual e da ampla defesa, é possível determinar a 
remessa dos autos à origem para que a irresignação constante da petição inicial 
seja apreciada em seu âmbito. 
STJ  
HC 311.191/ES, HC 513060/ES e HC 373.010/ES. 
 
O decreto de prisão é o título a embasar a constrição cautelar e, assim, pode vir a 
ser impugnado mediante habeas corpus no tocante às eventuais ilegalidades 
havidas na determinação da medida extrema, sendo o magistrado de primeiro grau a 
possível autoridade coatora e o Tribunal de origem a instância competente para 
analisar a existência ou não de ilegalidade na preventiva. Na ausência de tal 
operação, constrangimento ilegal, por negativa de prestação jurisdicional, mostra 
evidência. 
STJ 
HC 423.922/ES 
 
Em sentença, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o 
caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do 
conhecimento de apelação que vier a ser interposta. É ilegal o decreto prisional que 
não apresenta nenhum fundamento para a prisão preventiva, apenas determinando 
que seja expedido mandado de prisão. 
STJ 
HC 430.306/ES  
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HOMOLGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA 
 
Homologação de sentença estrangeira de divórcio. Origem: Portugal.  
SE 13.907/PT  
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LEI MARIA DA PENHA 
 
É necessária a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação 
penal por crime de lesão corporal leve cometida no âmbito familiar (orientação 
superada). 
STJ  
HC 134.866/ES, HC 145.473/ES, REsp 1.154.504/ES e REsp 1.166.736/ES. 
 
A diversidade de cominações para o inadimplemento das medidas de proteção 
previstas na Lei Maria da Penha é suficiente para a proteção da mulher, não 
reclamando a intervenção penal com o tipo da desobediência ou da desobediência à 
ordem judicial. 
STJ 
REsp 1.588.652/ES  
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LIBERDADE 
 
O fato de o acusado ser usuário de drogas não é motivo idôneo para justificar a 
prisão cautelar. 
STJ 
HC 534.484/ES 
 
Em razão do excesso de prazo da prisão provisória (5 anos), embora não observada 
desídia e morosidade injustificada, recomenda-se à Vara Criminal que empreenda 
todos os esforços necessários para a efetiva conclusão do feito, bem como, caso 
não seja encerrado o julgamento, reavalie a necessidade da manutenção da 
custódia. 
HC 481.451/ES 
 
Quando a acusada for mãe de crianças menores de 12 anos de idade, não praticou 
delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi praticado mediante 
emprego de violência ou grave ameaça, mantê-la segregada constitui-se em 
constrangimento ilegal para os infantes presumidamente desassistidos sem a 
presença física da mãe. 
STJ 
HC 540.524/ES 
 
A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a 
manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão 
cautelar. Configura constrangimento ilegal o condicionamento da liberdade 
provisória ao pagamento de fiança por se tratar de réu hipossuficiente e assistido 
pela Defensoria Pública. 
STJ 
HC 486.046/ES 
 
Não com falar de razoabilidade na prisão cautelar do réu que se encontra há mais 
de um ano aguardando a prestação jurisdicional.  
STJ 
HC 458.659/ES 
 
Não se pode confundir evasão com não localização. No primeiro caso, o que revela 
a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, 
materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das 
instâncias formais de controle. No caso de citação por edital, porém, o Estado 
sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal 
situação, é temerário presumir a fuga. 
STJ 
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HC 401.711/ES (liminar) 
 
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, 
dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a 
necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação 
idônea para justificar a medida extrema. 
STJ 
RHC 62.537/ES e RHC 103.292/ES 
 
Toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em 
fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em 
meras suposições ou conjecturas ou, ainda, na gravidade genérica do delito. 
STJ 
RHC 62.361/ES (liminar) e RHC 83.734/ES. 
 
A gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento 
para a negativa do benefício da liberdade provisória.  
STJ 
HC 378.278/ES (liminar) e RHC 65.346/ES. 
 
Configurado o constrangimento ilegal se a Corte estadual, quando do julgamento da 
apelação, determinou a expedição de mandado de prisão, sem, no entanto, ter 
apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse que o 
paciente, em liberdade, pudesse colocar em risco a ordem pública ou a ordem 
econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal. 
STJ 
HC 349.401/ES (liminar) 
 
Para justificar a prisão preventiva, não basta invocar aspectos genéricos relativos à 
modalidade criminosa atribuída ao acusado ou às expectativas sociais em relação 
ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados índices de violência urbana. 
STJ 
RHC 50.444/ES 
 
Não pode o acusado aguardar indefinidamente a juntada de laudos periciais, que 
sequer foram requeridos pela defesa. 
STJ 
RHC 43.862/ES (liminar) 
 
Em casos de excesso de prazo na formação da culpa, a identidade de situações 
entre o paciente e os corréus enseja a aplicação do art. 580 do Código de Processo 
Penal  
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STF 
Extensão no HC 126.070/ES 
 
Uma nova decretação da prisão preventiva não pode se basear exclusivamente nas 
circunstâncias do crime, sem apontar fato novo, posterior à concessão da liberdade, 
que justifique o novo decreto prisional. 
STJ 
RHC 61.303/ES 
 
Se o decreto de prisão preventiva é genérico, não havendo qualquer menção a fatos 
que justifiquem a imposição da prisão cautelar, carece de fundamentação concreta, 
pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta. 
STJ 
HC 378.278/ES, HC 417.467/ES e RHC 118.047/ES. 
 
Não cabe manter-se a prisão a quem se tem dúvida se é a pessoa processada; 
sobretudo quando o paciente está preso sem especificação do motivo ou da 
distinção de feito de homônimo. 
STJ 
HC 313.790/ES (liminar) e HC 313.790/ES. 
 
É ilegal a prisão preventiva decretada oito meses após a concessão da liberdade 
provisória, quando não há qualquer notícia da continuidade de prática delitiva pelo 
agente. 
STJ 
HC 303.028/ES (liminar) e HC 303.028/ES. 
 
Não é razoável manter o réu constrito durante o desenrolar da ação penal, diante da 
persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e, por fim, libertá-lo 
apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, 
permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em 
julgado da condenação. Necessário, contudo, adequar a segregação ao modo de 
execução intermediário aplicado, sob pena de estar-se impondo ao condenado 
modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de apelo. 
STJ 
RHC 53.828/ES 
 
Se o acusado está em vias de cumprir, sem a prolação de sentença condenatória, 
50% (cinquenta por cento) da pena mínima do crime que se lhe imputa, denota-se 
que a custódia está por demais excessiva. 
STJ 
RHC 81.885/ES (liminar) 
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Não cabe a continuidade de prisão preventiva quando verificado que os ilícitos 
imputados ao agente possuem penas de pouca monta, incompatíveis com a duração 
da segregação cautelar, que, no caso, perdura há mais de 7 meses. 
STJ 
HC 317.771/ES (liminar) 
 
A presunção de fuga, motivada pela necessidade da citação por edital, não é 
suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar. 
STJ 
HC 170.733 
 
Se a sentença condenatória não apresentou fundamentação suficiente para justificar 
a manutenção da prisão cautelar, acentuando a gravidade do delito, bem como o 
fato de o acusado ter respondido ao processo encarcerado, deve ser revogada a 
prisão. 
STJ 
HC 160.014/ES, HC 195.524/ES e HC 254.505/ES (liminar). 
 
Considera-se não fundamentada a sentença que nega o direito de recorrer em 
liberdade, mencionando apenas abstratamente a presença dos requisitos do art. 312 
do Código de Processo Penal (garantia da aplicação da lei penal) e que o acusado 
poderá evadir-se da ação da justiça. 
STJ 
HC 256.813/ES (liminar), HC 256.913/ES (liminar) e RHC 36.435/ES (liminar). 
 
O simples juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito, assim como 
presunções abstratas sobre a ameaça à ordem pública ou ao sentimento de 
impunidade, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se 
desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos 
do art. 312 do CPP. 
STJ 
HC 199.839/ES e HC 246.989/ES. 
 
A prisão preventiva, além da inadmissível fundamentação em gravidade abstrata do 
delito, não pode estar fundamentada na presunção de reiteração criminosa, baseada 
nos depoimentos dos policiais de que o réu, mesmo antes de atingir a maioridade, 
se dedicava à traficância. 
STJ 
RHC 62.778/ES (liminar) 
 
O fato de o acusado não ter sido encontrado para a citação não constitui, por si só, 
indicativo seguro de que esteja buscando se furtar à aplicação da lei penal. 
STJ 
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HC 121.028/ES (liminar) e HC 121.028/ES. 
 
É ilegal a manutenção da prisão fundamentada apenas em circunstâncias genéricas 
e em razão de possível descrédito da justiça que a prática do crime desperta na 
sociedade.  
STJ 
HC 189.173/ES 
 
Se o agente, sem culpa formada, está preso há mais de dois anos, mostra-se 
configurado o excesso de prazo da prisão dita provisória. 
STF 
HC 124.405/ES (liminar) 
 
Evidenciada a coação advinda de excesso de prazo quando, pelas peculiaridades do 
caso, se verifica que o recorrente, primário, permanece segregado por mais de 2 
anos sem que tenha sequer sobrevindo o juízo de admissibilidade inicial da 
denúncia, não se podendo atribuir a delonga à defesa, bem como não se 
vislumbrando, de igual forma, rápida resolução da quaestio ou célere julgamento da 
ação penal. 
STJ 
RHC 62.784/ES 
 
Configura injustificado excesso de prazo para a formação da culpa permanência do 
acusado preso cautelarmente por mais de 4 (quatro) anos quando o feito não é 
complexo e não informação de qualquer incidente procedimental. 
STJ 
RHC 41.159/ES 
 
Gera constrangimento ilegal a situação de acusados que aguardam há quase quatro 
anos pela realização da sessão plenária do júri, sem que o recurso em sentido 
estrito interposto contra a pronúncia tenha sido remetido ao Tribunal de Justiça 
estadual. 
STF 
HC 133.181/ES 
 
A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 anos, quase um terço da pena 
aplicada na sentença, sem previsão de julgamento do recurso de apelação, mostra-
se desproporcional. 
STJ 
HC 189.173/ES 
 
Presos processualmente há 5 anos e 7 meses, sem nem sequer haver a previsão de 
quando serão julgados pelo Conselho de Sentença, evidenciado o constrangimento 
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ilegal sofrido, à luz do princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.º, 
inciso LXXVIII, da Constituição da República. 
STJ 
HC 478.849/ES 
 
Transcorridos mais de 3 anos sem que sequer a sentença de pronúncia tenha sido 
proferida, é de se concluir que a manutenção da segregação cautelar representa 
situação de constrangimento ilegal. 
STF 
HC 111.801/ES 
 
Embora a razoável duração do processo não possa ser considerada de maneira 
isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, diante do 
decurso de mais de quatro anos e dez meses sem que o agente, preso 
preventivamente, tenha sido julgado em primeiro grau e sem que tenha dado causa 
à demora, não se sustenta a manutenção da constrição cautelar. 
STF 
HC 126.070/ES 
 
Gera constrangimento ilegal a prisão cautelar que dura 5 (cinco) anos e 8 (oito) 
meses, sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo que já se passaram 
mais de 2 (dois) anos da decisão de pronúncia. 
STJ 
HC 519.035/ES  
 
Ilegal a prisão se passados mais de cinco anos e dois meses após o cumprimento 
do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, sem sequer previsão de 
encerramento da primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri e, por 
conseguinte, de efetivo julgamento do feito pelo Conselho de Sentença. 
STJ 
RHC 114.905/ES 
 
Configura excesso de prazo a manutenção de prisão cautelar por mais de 6 anos 
sem o encerramento da instrução processual.  
STJ 
HC 215.054/ES 
 
Transcorridos quase 4 anos sem que o agente sequer tenha sido levado a júri, é de 
se concluir que a manutenção da segregação cautelar representa situação de 
constrangimento ilegal. 
STF 
HC 111.778/ES e HC 398.693/ES.  
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A prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para a 
decretação da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, não bastando a mera 
explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação 
abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na 
espécie. 
STJ 
HC 259.975/ES (liminar), HC 259.975/ES, HC 430.306/ES (liminar) e RHC 
48.458/ES (liminar). 
STF 
HC 107.336/ES (liminar) 
 
Ocorre constrangimento ilegal em hipótese de decisão que decreta prisão preventiva 
de todos os membros de suposto grupo de extermínio, sem fundamentação 
específica para integrante que tinha participação de menor importância, de bons 
antecedentes e que contribuiu para as investigações.  
STJ 
HC 186.199/ES 
 
Se o decreto condenatório estabelece regime inicial aberto para cumprimento da 
pena, o réu tem o direito de recorrer em liberdade. 
STJ 
HC 152.505/ES (liminar) 
 
Se o decreto condenatório estabelece regime inicial semiaberto para cumprimento 
da pena, o réu tem o direito de recorrer em liberdade, caso não haja outro motivo 
concreto para a continuidade da prisão. 
STJ 
HC 160.014/ES e HC 195.524/ES (liminar). 
 
Mesmo nas hipóteses de crimes hediondos ou equiparados, é imprescindível que se 
demonstre, com base em elementos concretos, a necessidade da custódia, nos 
termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
STJ 
HC 154.096/ES 
 
A vedação da liberdade provisória não pode estar fundamentada apenas na 
gravidade abstrata do crime, nem em meras conjeturas e nas suas consequências 
sociais. 
STJ 
HC 179.458/ES, RHC 63.463/ES (liminar) e RHC 63.463/ES. 
 
O art. 366 do Código de Processo Penal não autoriza a prisão preventiva quando 
não estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do mesmo diploma adjetivo. 
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STJ 
HC 163.336/ES (liminar), HC 164.416/ES, HC 401.711/ES, RHC 64.110/ES (liminar) 
e RHC 64.110/ES. 
STF 
HC 104.300/ES 
 
O fato de se utilizar de documento padrão, do qual constam espaços apenas para o 
preenchimento do número do processo, do nome do réu, da data designada para a 
audiência e da data de assinatura, demonstra-se flagrante a ausência de 
individualização dos decretos prisionais. 
STF 
HC 107.617/ES (liminar) e HC 107.617/ES. 
 
Revoga-se a prisão preventiva, por falta de fundamentação, quando a decisão não 
indica elementos concretos hábeis a ensejar o decreto cautelar. 
STJ 
RHC 38.297/ES, RHC 41.143/ES, RHC 43.828/ES (liminar) e RHC 43.828/ES. 
STF 
HC 107.617/ES 
 
O fato de estar sendo assistido pela Defensoria Pública gera a presunção de 
vulnerabilidade econômica a ensejar a dispensa da fiança e aplicação de medidas 
cautelares diversas da restrição de liberdade. 
STJ  
HC 249.056/ES (liminar) 
 
Não é razoável manter a prisão por período superior à pena privativa de liberdade 
máxima em abstrato determinada para o tipo penal, porque não se recolheu a fiança, 
principalmente em caso de acusado que declarou sua hipossuficiência econômico-
financeira e que se encontra assistido pela Defensoria Pública. 
STJ 
HC 348.477/ES (liminar) 
 
É ilegal a manutenção de prisão cautelar quando indeferida a liberdade provisória 
apenas com fundamento na vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006. 
STJ 
HC 260.523/ES (liminar) 
 
A expedição de mandado de prisão para a execução provisória da pena depende do 
encerramento da jurisdição ordinária. 
STJ 
HC 435.569/ES (liminar) 
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É dever do magistrado, ao negar o direito do réu de apelar em liberdade, decidir, 
quando da prolação da sentença, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se 
for o caso, imposição de prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, 
sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta (art. 387, 
parágrafo único, do CPP). Cumpre ao juiz, em harmonia com o previsto no art. 93, 
inciso IX, da Carta Magna, analisar se os requisitos necessários à decretação da 
segregação cautelar se fazem presentes ou explicitar, ainda que lançando mão dos 
fundamentos invocados no decreto prisional, se ainda subsistem os motivos 
ensejadores da medida. 
STJ 
HC 262.564/ES e HC 430.306/ES (liminar). 
 
Causa constrangimento ilegal a decisão que não aponta elementos concretos 
extraídos dos autos que justifiquem a necessidade da custódia, restando esta 
amparada, tão somente, na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. 
STJ 
HC 247.153/ES, HC 309.207/ES (liminar), RHC 39.997/ES e RHC 51.726/ES. 
 
A gravidade do crime com supedâneo em circunstâncias que integram o próprio tipo 
penal, não permite, de per si, sem fundamentação idônea, a prisão cautelar. 
STJ 
RHC 43.044/ES 
 
O decreto de prisão que não traz qualquer motivação pelo caso concreto, fazendo 
referência a dispositivos legais e fundamentação acerca da gravidade do delito em 
abstrato ou de genérica regulação da prisão preventiva, torna certa a ausência de 
fundamentos para o decreto prisional. 
STJ 
RHC 47.988/ES, RHC 50.297/ES e RHC 50.998/ES (liminar). 
 
A determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a 
condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a 
necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código 
de Processo Penal. Nesse sentido, carece de motivação válida a prisão L quando 
amparada tão somente em argumentos genéricos acerca da gravidade do crime de 
homicídio tentado, dissociada de qualquer circunstância fática que indique 
efetivamente o risco da colocação em liberdade do recorrente. 
STJ 
RHC 39.338/ES 
 
A prisão que antecede a condenação transitada em julgado só pode ser imposta ou 
mantida quando evidenciada, com concreta fundamentação, a necessidade da 
rigorosa providência, cumprindo à autoridade judicial vincular seu decisum a fatores 
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reais de cautelaridade, e não a simples suposições e mero juízo especulativo a 
respeito da probabilidade de reiteração delitiva, sem indicar motivo idôneo para 
tanto. 
STJ 
RHC 58.227/ES 
 
É vedado ao Tribunal local, em habeas corpus, suprir a ausência de motivação do 
decreto prisional proferido pelo juiz singular, sob pena de o habeas corpus servir de 
vetor convalidante de encarceramento ilegal. 
STJ 
RHC 47.988/ES 
 
Soa absolutamente desarrazoado e totalmente injustificável o transcurso de 2 anos e 
5 meses da prisão cautelar e do início da ação penal, sem a conclusão do feito, sob 
o pretexto de dúvida acerca da real identidade do agente, quando manifesta a 
ineficiência estatal em promovê-la, uma vez que expedidos inúmeros ofícios ao 
Departamento de Identificação sem êxito (Ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 
STJ 
RHC 43.857/ES 
 
Tendo em vista a imposição do regime semiaberto na condenação, faz-se 
necessário compatibilizar a manutenção da custódia com o aludido modo de 
execução, tudo a fim de não prejudicar o condenado. 
STJ 
RHC 75.644/ES 
 
Recomendação de celeridade no julgamento 
STJ 
HC 264.158/ES, HC 280.226/ES, HC 354.148/ES (liminar), HC 393.478/ES, HC 
410.562/ES, HC 485.511/ES, HC 503.282/ES, HC 508.900/ES, HC 519.610/ES, 
RHC 37.495/ES, RHC 39.337/ES, RHC 59.190/ES, RHC 62.902/ES e RHC 
119.553/ES.  
STF 
HC 111.755/ES, HC 111.826/ES, HC 117.023/ES (liminar), HC 117.023/ES e HC 
124.390/ES (liminar). 
 
Determinação de inclusão em pauta de julgamento 
STF 
HC 110.532/ES  
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MANDADO DE SEGURANÇA 
 
Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/09, o direito de requerer mandado de 
segurança extinguir-se-á cento e vinte dias contados da ciência do ato impugnado 
pelo interessado e não a data da publicação do edital. 
STJ 
Ag 1.355.555/ES 
 
O prazo para impugnar determinada regra do edital de concurso público por meio de 
mandado de segurança deve ser contado a partir do momento em que tal produza 
efetivo prejuízo ao candidato e não com a mera publicação do certame. 
STJ 
AREsp 151.517/ES 
 
Incabível a impetração de Mandado de Segurança para fins de conferir efeito 
suspensivo a apelação interposta contra sentença condenatória proferida contra a 
paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar o julgamento da apelação interposta 
pelo Parquet em liberdade. 
STJ 
HC 125.196/ES   
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MORADIA 
 
Possibilidade do manejo de recurso especial contra decisão que concedeu a tutela 
antecipada em reintegração de posse ao possuidor da área urbana esbulhada por 
invasão multitudinária (300 famílias), ainda que em regra seja incabível o recurso 
especial em face de decisão precária (não definitiva), haja vista que tal entendimento 
poderá excepcionalmente ser ressalvado quando houver violação direta das normas 
de direito processual. Recurso especial provido para revogar a decisão que 
antecipou a tutela em desfavor dos esbulhadores ante a irreversibilidade da medida.  
STJ 
REsp 1.542.228/ES 
 
O pedido de suspensão não pode ser utilizado como atalho para modificar decisão 
desfavorável ao ente público. Sua análise deve restringir-se à verificação de possível 
lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, nos termos da 
legislação de regência, sem adentrar o efetivo exame do mérito da causa principal, 
de competência das instâncias ordinárias. A decisão atacada pelo ente público 
inseriu trinta pessoas de baixa renda no programa habitacional, que dá a elas o 
direito previsto na lei municipal a um aluguel social mensal bastante modesto não 
implica objetivamente grave lesão à economia pública ou à ordem jurídica a 
despertar a via excepcional da suspensão de segurança. 
STJ 
SLS 2563/ES 
 
O expropriado que detém apenas a posse do imóvel tem direito a receber a 
correspondente indenização. 
STJ 
REsp 1.459.669/ES 
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MONITÓRIA 
 
A ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente 
submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do 
Código Civil. 
STJ 
AREsp 399.025/ES  
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NULIDADES 
 
Revela-se nulo, por configurar ausência de defesa técnica, o processo no qual são 
apresentadas razões de apelação genéricas.  
STJ 
HC 452.791/ES 
 
Presente a omissão da Corte de origem, faz-se necessário determinar a devolução 
dos autos à origem, para que o Tribunal a quo prossiga no julgamento e esclareça 
as questões não enfrentadas. 
STJ 
AREsp 1.284.536/ES 
 
Não havendo, na peça de acusação, a descrição de qualquer conduta do paciente 
que se enquadre nas circunstâncias elementares do tipo descrito no art. 297 do 
Código Penal, afasta-se a hipótese de emendatio libelli.  
STJ 
HC 230.311/ES 
 
O momento adequado para a retificação da classificação jurídica proposta é o da 
prolação da sentença, e não o recebimento da denúncia. 
STJ 
HC 424.959/ES 
 
É vedado ao Tribunal dar nova capitulação jurídica ao fato se as circunstâncias 
elementares do novo tipo não estiverem descritas na denúncia.  
STJ 
HC 230.311/ES 
 
O juiz que, desclassificando a conduta imputada, abre vista ao Parquet para que se 
pronuncie sobre o art. 89 da Lei 9.099/95, não profere sentença. Tal decisum, 
portanto, não desafia recurso de apelação. Assim, o Tribunal que, em tal 
circunstância, condena o réu incide em supressão de instância, visto que o 
magistrado de primeiro grau não se manifestou acerca do objeto do feito, não se 
pronunciando sobre juízo de culpabilidade, apenas promovendo, segundo seu juízo, 
a correção do enquadramento típico. 
STJ 
HC 125.595/ES 
 
Nos termos do art. 392, inciso VI, do Código de Processo Penal, se o réu não for 
localizado e não tiver defensor constituído, deverá ser intimado da sentença via 
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edital. Embora se admita a intimação apenas do defensor constituído, no caso de 
réu solto, tal compreensão não se aplica ao defensor público. 
STJ 
HC 128.694/ES 
 
A ausência de motivação e a falta de análise na sentença de quaisquer das teses 
apresentadas pelas partes acarreta a sua nulidade absoluta. 
STJ 
HC 148.904/ES  
 
Não pode o Tribunal determinar providência não requerida pelo recorrente (ex.: 
deferimento de produção antecipada de prova em sede de RESE que pleiteava 
somente a decretação de prisão preventiva), sob pena de violação ao princípio do 
devido processo legal, nos consectários contraditório e ampla defesa, e o brocardo 
jurídico tantum devolutum quantum appelatum, aplicado por analogia. 
STJ 
HC 197.008/ES 
 
A falta de análise no acórdão, mesmo após sucessivos embargos de declaração, de 
tese apresentada pela defesa técnica acarreta nulidade, sendo necessário o retorno 
dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento, com o escopo de 
sanar o vício de integração ora identificado. 
STJ 
REsp 1.586.582/ES 
 
O vício na representação processual do querelante é sanável, desde que dentro do 
prazo decadencial. 
STJ 
AREsp 938.217/ES 
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PRERROGATIVAS 
 
A exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria 
Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido 
obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à Instituição. 
STJ 
AREsp 1.233.877/ES 
 
Não há se falar em crime de desacato se Defensor Público, durante sessão de 
julgamento do Tribunal do Júri, diante da negativa do magistrado em formular 
quesito defensivo, após consignar em ata seu protesto, retira-se da assentada, sem 
desferir qualquer palavra ou gesto ofensivo contra o juiz, o promotor ou os jurados. 
STJ 
HC 290.108/ES (liminar) e HC 290.108/ES. 
 
Inexiste óbice legal para a atuação da Defensoria Pública de Estado da Federação 
perante a Justiça Federal, tendo em vista a unidade e a indivisibilidade 
características da Defensoria Pública enquanto instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado. 
STJ 
REsp 1.390.425/ES 
 
A intimação pessoal do Defensor Público, conforme o art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50, 
é norma de ordem cogente, devendo, por isso mesmo ser obedecida, sob pena de 
nulidade. 
STJ 
Ag 1.296.257/ES, AREsp 150.968/ES, HC 334.894/ES, HC 441.295/ES, REsp 
993.941/ES e REsp 1.634.604/ES. 
 
A atuação da Defensoria Pública do Espírito Santo, frente aos Tribunais Superiores, 
está amparada em previsão legal (art. 111 da Lei Complementar n. 80/1994 e Lei 
Complementar estadual n. 55/1994), bem como garantida pela atuação de núcleo 
específico da instituição, com sede nesta Capital. 
STJ 
AgRg no REsp 1.060.296/ES 
 
Em processos eletrônicos, mesmo em casos de segredo de justiça, a Defensoria 
Pública deve ter garantida a intimação pessoal com vista dos autos (acesso aos 
autos eletrônicos pelo sistema de visualização).  
STJ 
AREsp 693.551/ES (juízo de retratação), AREsp 710.827/ES (juízo de retratação), 
AREsp 780.275/ES (juízo de retratação) e PET no AREsp 876.819/ES. 
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Caso não haja entrada dos autos no setor administrativo da Defensoria Pública, mas 
sim encaminhamento ao "escaninho do Defensor Público”, que na verdade é um 
armário onde se faz a separação dos processos pendentes de intimação, conta-se o 
prazo a partir da retirada dos autos pelo membro da Defensoria Pública.  
STJ 
REsp 1.625.124/ES, REsp 1.639.146/ES e REsp 1.696.119/ES  
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PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 
 
Se o pedido de prescrição não foi analisado pelo Tribunal a quo, que entendeu ser 
incompetente para tanto, tal omissão não impede a apreciação pelo STJ, sendo 
possível a análise de ofício, por ser matéria de ordem pública. 
STJ 
HC 225.577/ES 
 
A prisão em razão de outro processo criminal impede a prescrição executória, não a 
prescrição punitiva. 
STJ 
REsp 1.663.692/ES 
 
O vício na representação processual do querelante é sanável, desde que dentro do 
prazo decadencial. 
STJ 
AREsp 938.217/ES 
 
Em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se 
apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por 
analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso 
previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. 
STJ 
AREsp 1.013.966/ES 
 
O lançamento da movimentação processual na internet cinge-se a uma facilidade 
posta à disposição dos jurisdicionais, de cunho meramente informativo e não 
vinculativo, não podendo ser caracterizado como ato processual propriamente dito e, 
via de consequência, não possuindo o condão de atender aos requisitos de 
publicidade exigidos pelo CPP. Não havendo a publicização do édito condenatório 
em sua acepção técnica, também não há se falar em interrupção do lapso 
prescricional, na forma do art. 117, IV, do Código Penal. 
STJ 
HC 408.736/ES 
 
Se nas instâncias ordinárias houve o reconhecimento da atenuante da menoridade 
relativa, constata-se que, a agravante, à época do crime, era menor de 21 anos, 
aplicando-se, portanto, o prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP). 
STJ 
 
Extinção da punibilidade pela prescrição 
STJ 
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AREsp 829.768/ES, AREsp 972.163/ES AREsp 1.008.021/ES, AREsp 
1.063.609/ES, AREsp 1.170.290/ES, AREsp 1.201.013/ES, AREsp 1.250.965/ES, 
REsp 1.018.464/ES, REsp 1.588.236/ES, REsp 1.601.601/ES, REsp 1.619.688/ES e 
REsp 1.636.002/ES. 
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PROVA 
 
Deve-se anular a decisão que determinou a produção antecipada de provas e os 
atos subsequentes relacionados a esse decisum se esta não apontou, 
concretamente, as razões pelas quais a providência se mostra urgente.  
STJ  
RHC 80.868/ES 
 
Em se tratando de crime de lesão corporal de natureza grave, cujos vestígios não 
desapareceram, impõe-se a realização de perícia, a fim de comprovar a 
materialidade delitiva. Na hipótese de o laudo pericial ser confeccionado por apenas 
um médico, não oficial, em desrespeito ao art. 159 do CPP, impõe-se o 
reconhecimento da nulidade processual. 
STJ 
REsp 1.798.906/ES 
 
A produção antecipada das provas a que faz alusão o art. 366 do Código de 
Processo Penal exige concreta demonstração da urgência e necessidade da medida, 
não sendo motivo hábil a justificá-la o decurso do tempo, tampouco a presunção de 
possível perecimento. 
STJ 
HC 180.176/ES, HC 182.534/ES, HC 188.470/ES, HC 214.776/ES, HC 251.069/ES, 
HC 374.985/ES, RHC 37.343/ES, RHC 49.191/ES, RHC 51.664/ES, RHC 65.204/ES, 
RHC 67.166/ES, RHC 68.747/ES (liminar), RHC 68.747/ES e RHC 80.868/ES. 
 
A produção da prova testemunhal é complexa, envolvendo não só o fornecimento do 
relato, oral, mas, também, o filtro de credibilidade das informações apresentadas. 
Assim, não se mostra lícita a mera leitura pelo magistrado das declarações 
prestadas na fase inquisitória, para que a testemunha, em seguida, ratifique-a. 
STJ 
HC 183.696/ES 
 
Não justifica a produção antecipada de provas a alusão abstrata e especulativa no 
sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos 
fatos durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. 
HC 191.942/ES 
 
Não é possível fundamentar convicção somente em depoimento policial, colhido na 
fase do inquérito policial, e em confissão extrajudicial retratada em Juízo, deixando 
de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de 
mencionar que aludidos elementos foram corroborados durante a instrução criminal. 
STJ 
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HC 124.438/ES 
 
Inexistindo laudo firmado por perito oficial ou por duas pessoas idôneas portadoras 
de diploma de curso superior, que afirme que a mercadoria encontrada no 
estabelecimento comercial seria efetivamente imprópria para o consumo, impossível 
a caracterização do crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/1990. 
STJ 
REsp 1.588.210/ES  
 
Para caracterizar o crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137⁄1990, é 
imprescindível a realização de perícia a fim de atestar se as mercadorias 
apreendidas estavam em condições impróprias para o consumo. 
STJ 
REsp 1.708.590/ES e REsp 1.717.011/ES. 
 
No processo penal, o acusado deve estar sempre assistido por defesa técnica, a ser 
exercida por profissional habilitado, tratando-se de garantia fundamental 
irrenunciável e indisponível. Estando o acusado desassistido, sobretudo em 
audiência de instrução, é dever do magistrado a nomeação de advogado dativo ou 
defensor público (art. 265, §2º, do CPP), sob pena de afrontar o princípio 
constitucional da ampla defesa, a ensejar o reconhecimento de nulidade absoluta 
(art. 564, III, "c", do CPP). 
STJ 
HC 357.515/ES 
 
Inexistente qualquer justificativa para a falta do exame de corpo de delito e ausente 
prova testemunhal capaz de atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima, 
inviável a condenação por ausência de prova da materialidade do crime. 
STJ 
AREsp 1.300.952/ES 
 
Para a configuração do crime previsto no art. 163 do Código Penal exige-se a 
comprovação da presença do elemento subjetivo especial ínsito a esse tipo, 
consistente na ação do agente voltada para o especial fim de destruir, inutilizar ou 
deteriorar o objeto. Havendo o Tribunal de origem não apontado as circunstâncias 
que demonstram o especial fim de agir do agente, impõe-se a sua absolvição da 
imputação relativa ao delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do 
Código Penal. 
STJ 
AREsp 1.376.355/ES 
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RECURSOS 
 
 
Há negativa de prestação jurisdicional se, a despeito da omissão acerca de pontos 
suscitados sobre a inidoneidade dos motivos apresentados pelo juízo de 1º grau, o 
recurso é rejeitado sem o devido enfrentamento da tese defensiva. 
STJ 
AREsp 1.037.672/ES 
 
A extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a 
quo e, consequentemente, não gera a ausência de preenchimento de requisito de 
admissibilidade da tempestividade. 
STF 
HC 129.250/ES 
 
Se omissa a certidão de intimação pessoal do Defensor Público, quanto à efetiva 
data de realização daquele ato, deve-se considerar como dies a quo do prazo 
recursal o dia em que, inequivocamente, teve a Defesa vista dos autos. 
STJ 
AREsp 64.937/ES 
 
Os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da 
decisão recorrida não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 
STJ 
REsp 1.629.139/ES 
 
É possível, em sede de recurso de apelação, a repetição dos argumentos deduzidos 
na petição inicial.  
STJ 
REsp 1.336.097/ES   
 
De acordo com o art. 557, § 1º do CPC, o agravo interno devolve ao órgão julgador o 
conhecimento de toda a matéria impugnada, ainda que a decisão monocrática não 
as tenha julgado por inteiro. 
STJ 
REsp 1.283.139/ES 
 
Não se aplica o art. 544, §4º, inciso I, segunda parte, do CPC (e a Súmula 182/STJ) 
quando o agravo em recurso especial rebate satisfatória e comprovadamente todos 
fundamentos da decisão agravada.  
STJ 
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AgRg no AREsp 694.053/ES (juízo de retratação) e AgRg no AREsp 728.575/ES 
(juízo de retratação). 
 
É possível a comprovação de feriado local ou qualquer outro motivo de suspensão 
de prazos, e consequente tempestividade do recurso, em sede de agravo 
regimental. 
STJ 
AgRg no AREsp 524.669/ES (juízo de retratação), AgRg no AREsp 527.419/ES 
(juízo de retratação), AgRg no AREsp 643.481/ES (juízo de retratação), AgRg no 
AREsp 670.525/ES (juízo de retratação), AgRg no AREsp 719.870/ES (juízo de 
retratação), AgRg no AREsp 876.478/ES (juízo de retratação), AgRg no AREsp 
915.936 (juízo de retratação), AgRg no AREsp 1.007.865/ES, AgRg no AREsp 
1.020.932/ES (juízo de retratação), AgRg no AREsp 1.044.348/ES (juízo de 
retratação) e AgRg no REsp 1.636.799/ES (juízo de retratação). 
 
Por se tratar de correção de erro material, é possível a comprovação de feriado ou 
qualquer outro motivo de suspensão de prazos, e consequente tempestividade do 
recurso, em sede de embargos de declaração. 
STJ 
EDcl no AgRg no AREsp 790.615/ES 
 
Não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra julgado que indeferiu o 
pedido de justiça gratuita. 
STJ 
REsp 1.478.874/ES 
 
A reprodução de argumentos aviados anteriormente não é causa, por si só, de não 
conhecimento do recurso de agravo regimental em sede de apelação, mormente 
quando se vislumbra o patente interesse na reforma da sentença. 
STJ 
REsp 1.203.646/ES 
 
Afasta-se a multa cominada com base no artigo 538 do CPC, ante o propósito de 
prequestionamento emprestado aos embargos de declaração. 
STJ 
AREsp 349.825/ES 
 
Não identificado o propósito protelatório nos embargos de declaração, ou o abuso do 
recorrente pela sua oposição, que justifique a penalidade, impõe-se o afastamento 
da sanção. 
STJ 
AgRg no AREsp 1.025.989/ES 
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Os princípios do processo penal não podem ser ignorados nos procedimentos que 
analisam atos infracionais praticados por adolescentes. Partindo dessa premissa, o 
recurso adesivo não pode ser admitido como forma de impugnação de decisões de 
natureza penal, sobretudo quando, a despeito do trânsito em julgado da sentença 
para a acusação, a defesa recorre e a situação do réu é agravada pelo Tribunal 
revisor no recurso adesivo do Ministério Público. 
STJ 
HC 320.303/ES (liminar) e HC 320.303/ES. 
 
É necessária a interposição de agravo regimental quando os embargos de 
declaração opostos contra decisão colegiada são julgados monocraticamente, salvo 
se a matéria discutida nos aclaratórios for diversa da abordada no apelo especial 
(exceção à Súmula 281/STF) 
STJ 
AgRg no AREsp 694.611/ES (juízo de retratação) 
 
O fato de o agravo em recurso especial ter deixado de impugnar especificamente o 
não cabimento de recurso especial contra norma constitucional e a ausência de 
comprovação do dissídio (eventuais fundamentos da decisão denegatória), por si só, 
não impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no art. 105, 
III, a, da Constituição Federal. 
STJ 
AgRg no AREsp 788.593/ES (juízo de retratação) 
 
Uma vez apontados pela Defensoria Pública os documentos que devem ser 
trasladados para a instrução do agravo em execução, cabe à serventia providenciar 
a cópia das peças necessárias para a análise e julgamento do referido recurso. 
STJ 
HC 351.034/ES e HC 353.229/ES. 
 
Havendo divergência entre o condenado e seu defensor quanto ao desejo de 
recorrer, deve prevalecer a vontade de quem detém os conhecimentos técnicos e 
visualiza a viabilidade recursal, prestigiando-se o princípio do duplo grau de 
jurisdição e da ampla defesa.  
STJ  
REsp 1.617.127/ES 
 
É omisso o acórdão do julgamento dos aclaratórios que deixa de pronunciar-se 
sobre as questões surgidas por ocasião do julgamento da apelação, e devidamente 
suscitadas nos embargos de declaração. 
STJ 
REsp 1.594.582/ES 
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Quando o dispositivo constitucional é apenas mencionado a título de fundamentação 
reflexa ou indireta, não se busca enfrentar a violação à CF, não constituindo, 
portanto, sustentáculo à interposição do apelo nobre. 
STJ 
AgRg no AREsp 898.857/ES e AgRg no AREsp 959.054/ES. 
 
O Superior Tribunal de Justiça pode enfrentar em sede de recurso especial a 
ilegalidade decorrente da exasperação da pena sem a devida fundamentação. 
STJ 
AgRg no AREsp 549.479/ES 
 
O Regimento Interno do STJ não deve ser aplicado quando a contagem do prazo 
para a interposição do agravo em recurso especial deu-se respaldada em 
normatização do TJES, que considerou um feriado local, situação oportunamente 
comprovada. 
STJ 
AREsp 917.433/ES  
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REPARAÇÃO DE DANOS 
 
É procedente o pedido de indenização por danos morais contra o Estado em 
decorrência de este ter demorado quase 2 anos para cumprir mandado de soltura 
(condenação no valor de R$ 80.000,00). 
STJ 
REsp 1.695.725/ES  
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ROUBO 
 
Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a 
majoração da pena acima do mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação, 
com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais 
expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de 
aumento de pena presentes no caso em análise. 
STJ 
AREsp 538.490/ES, AREsp 959.050/ES, AREsp 1.095.718/ES, HC 118.906/ES, HC 
181.706/ES, HC 191.409/ES, HC 191.410/ES, HC 203.148/ES, HC 209.925/ES, HC 
214.102/ES, HC 257.325/ES, REsp 1.552.761/ES, REsp 1.590.566/ES, REsp 
1.594.720/ES e REsp 1.635.343/ES. 
 
O dano causado ao patrimônio de outrem não constitui motivo idôneo a ensejar a 
exasperação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis do delito, tendo 
em vista que o prejuízo causado à vítima é inerente ao crime de roubo, de natureza 
patrimonial. 
STJ 
HC 216.831/ES, HC 200875/ES, HC 502.170/ES. 
 
O fato de o produto do crime não ter sido recuperado ou o prejuízo da vítima 
ressarcido não pode legitimar o aumento na pena-base, pois o prejuízo alheio é 
elemento dos próprios tipos penais. 
STJ 
HC 171.016/ES 
 
Quando o objeto é apreendido, deve ser realizada a perícia, pois o fundamento 
utilizado para permitir a comprovação da majorante do emprego de arma com base 
em outros meios de prova é o desaparecimento dos vestígios do crime, uma vez que 
a prova indireta somente deve ser utilizada quando os vestígios desapareceram. 
STJ 
HC 140.853/ES 
 
Para a incidência da causa de aumento decorrente do emprego de arma, é 
indispensável a apreensão do artefato, com a posterior realização de perícia, a fim 
de se aferir a potencialidade lesiva (orientação superada). 
STJ 
HC 116.378/ES, HC 128.391/ES, HC 142.689/ES e HC 245.169/ES. 
 
O fato de o agente ter cometido o crime no centro da cidade em uma avenida 
movimentada não ultrapassa a reprovabilidade da maneira de agir inerente ao 
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próprio crime de roubo, a ponto de justificar a exasperação da pena-base como 
circunstância desfavorável do crime. 
STJ 
HC 245.173/ES 
 
O fundamento genérico de que o sujeito passivo do crime em nada contribuiu para a 
conduta delitiva não justifica a apreciação negativa da circunstância judicial 
comportamento da vítima, devendo ser afastado. 
STJ 
HC 245.173/ES 
 
Efetuada a perícia oficial na arma de fogo utilizada para a prática do delito de roubo, 
e demonstrado não haver potencialidade ofensiva – ineficiência para realizar 
disparos e produzir tiros –, a circunstância referente ao inciso I, do § 2º, do art. 157, 
do Código Penal não pode ser aplicada. 
STJ 
HC 145.487/ES 
 
Caso o laudo pericial ateste que a arma de fogo estava desmuniciada, impõe-se o 
decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, inc. I do Código Penal. 
STJ 
AREsp 655.375/ES 
 
O emprego de arma de fogo desmuniciada tem o condão de configurar a grave 
ameaça e tipificar o crime de roubo, no entanto não é suficiente para caracterizar a 
majorante do emprego de arma, pela ausência de potencialidade lesiva no momento 
da prática do crime. 
STJ 
AREsp 722.298/ES 
 
Deve ser reconhecida a existência do concurso formal entre os crimes de roubo e 
corrupção de menores quando o agente, com uma única conduta, praticou os dois 
delitos. 
STJ 
HC 230.314/ES  
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SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
Não se autoriza o corte do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, 
decorrente de recuperação de consumo por fraude no medidor. 
STJ 
REsp 1.396.311/ES  

mailto:thiago.piloni@defensoria.es.def.br


87 

 

 

 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 
 

 
SHS – Quadra 06 – Torre E – Salas 1504/1505 

Brasília/DF – CEP 70.316-109 
(27) 3198-3300 

thiago.piloni@defensoria.es.def.br 
 

TRÁFICO DE DROGAS 
 

A quantidade apreendida (155,140kg de maconha), apesar de considerável, não 
justifica o incremento da pena-base, e, por razões de proporcionalidade, deve ser 
aplicada a fração de 1/2. 
STJ 
HC 539.194/ES 
 
A reincidência de que trata o § 4º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é a específica. 
STJ  
REsp 1.771.304/ES 
 
Não obstante a diversidade das drogas apreendidas (maconha, haxixe e crack), a 
quantidade do entorpecente (238,8 g) não pode ser considerada significativa, de 
modo a  justificar a  elevação da pena-base em 2  anos e 6 meses de reclusão, o  
recrudescimento do regime prisional ou a negativa à substituição da sanção corporal 
por medida restritiva de direitos. 
STJ 
HC 530.934/ES 
 
A pequena quantidade de droga apreendida (9,6 gramas de crack) não demonstra, 
em princípio, reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base. 
STJ 
HC 536.061/ES (liminar) 
 
A quantidade de droga, por si só, não é elemento suficiente a afastar a possibilidade 
de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de 
Drogas. 
STJ 
REsp 1.620.500/ES 
 
Vedada a utilização, concomitantemente, da quantidade e da natureza da droga na 
primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de configuração de 
indevido bis in idem. 
STJ 
AREsp 610.575/ES 
 
A quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas em uma das 
etapas da dosimetria, sob pena de bis in idem. 
STJ 
HC 474.486/ES e HC 528.604/ES. 
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Não sendo relevante a quantidade de droga apreendida, nem tendo sido 
demonstrada minimamente eventual liderança do réu no tráfico de drogas, de sorte a 
evidenciar a dedicação ao tráfico, forçoso reconhecer a minorante prevista no art. 33, 
§4º, da Lei 11.343/2006. 
STJ 
AREsp 1.396.976/ES 
 
Acerca da culpabilidade no crime de tráfico de drogas, embora a pena-base se 
justifique acima do mínimo legal quando fundamentada em razão da grande 
quantidade e natureza da droga apreendida, mostra-se desproporcional o 
agravamento da sanção inicial em 2 anos acima do mínimo legal para cada vetorial 
negativa, especialmente quando favoráveis as demais circunstâncias judiciais. 
STJ  
AREsp 1.250.965/ES 
 
Não descrita a causa de aumento na denúncia ou no recurso ministerial, deve ser 
afastada a majoração decorrente do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06 diante da 
inobservância do princípio da correlação ou congruência. 
STJ 
HC 454.242/ES 
 
Não restando evidenciado nenhum benefício advindo ao paciente com a prática do 
delito nas proximidades ou nas imediações de estabelecimento de ensino e se 
também não houve uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam 
a escola (alunos, pais, professores, funcionários em geral), deve, excepcionalmente, 
em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da 
majorante  prevista no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/06. 
STJ 
HC 451260/ES 
 
Cabível a exasperação da pena-base, com base na expressiva 
quantidade, variedade e letalidade das drogas apreendidas com fundamentação 
idônea que serve para negativar a vetorial culpabilidade e que se encontra 
em consonância ao art. 42 da Lei n. 11.343⁄2006 e à jurisprudência pacificada no 
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, desproporcional a exasperação mais que o 
dobro, devendo o incremento ser reduzido para o razoável patamar de 2⁄3. 
STJ 
HC 454.894/ES 
 
A fixação de patamar máximo nas causas de aumento de pena previstas na Lei de 
Drogas exige fundamentação idônea.  
STJ 
REsp 1.646.693/ES 
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À míngua de elementos concretos que comprovem a efetiva dedicação em atividade 
criminosas, e uma vez verificada a primariedade e os bons antecedentes do réu, a 
aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser operada em 2/3, 
nos termos dos vetores do art. 42 da referida lei. 
STJ 
AREsp 915.937/ES 
 
No que diz respeito à quantidade de drogas apreendidas, embora o art. 42 da Lei n. 
11.343/2006 determine que a natureza e a quantidade da substância ou do produto 
devam ser consideradas com preponderância sobre as demais circunstâncias 
previstas no art. 59 do Código Penal, não pode o Tribunal, em recurso exclusivo da 
defesa, sopesar tal elemento para fins de exasperação da pena-base, quando esta 
circunstância, em nenhum momento, foi considerada como desfavorável pelo Juiz de 
primeiro grau, sob pena de violação do princípio da ne reformatio in pejus. 
STJ 
HC 437.104/ES 
 
É imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade 
dos delitos envolvendo entorpecentes, admitindo-se, todavia, sua comprovação com 
base no laudo preliminar de constatação desde que assinado por perito oficial. Do 
contrário, forçosa é a absolvição. 
STJ 
AREsp 596.369/ES 
 
A apreensão de apenas 9,2g de crack e a ausência de diligências investigatórias 
que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser 
totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei de 
Drogas, o que conduz à desclassificação da conduta. 
STJ 
HC 394.998/ES 
 
A apreensão de apenas 7g de maconha e a ausência de diligências investigatórias 
que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância, evidenciam ser 
totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 
11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta. 
STJ 
AREsp 770.907/ES 
 
A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não 
pode ser indeferida exclusivamente com base em maus antecedentes informados 
pelo réu em seu interrogatório. 
STF  
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RHC 117.706/ES 
 
É insuficiente a fundamentação da decisão que afasta a causa de diminuição de 
pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 quando, a despeito dos depoimentos, bem 
como da quantidade de drogas apreendidas - elementos que indicam a traficância - 
não é possível concluir pela dedicação à atividade criminosa. 
STJ 
HC 225.046/ES 
 
A natureza e a quantidade de entorpecente, quando utilizadas negativamente tanto 
na primeira fase da dosimetria, na fixação da pena-base, como na terceira fase, para 
a definição do patamar da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n. 
11.343/2006, geram bis in idem. 
STJ 
AREsp 211.246/ES, AREsp 346.828/ES, AREsp 549.312/ES, AREsp 578.187/ES, 
AREsp 591.057/ES, AREsp 598.429/ES, AREsp 599.943/ES, AREsp 614.909/ES, 
AREsp 651.571/ES, AREsp 654.303/ES, AREsp 673.271/ES, AREsp 694.611/ES, 
AREsp 702.905/ES, AREsp 702.941/ES, AREsp 730.988/ES, AREsp 799.620/ES, 
AREsp 800.447/ES, AREsp 881.778/ES, AREsp 902.814/ES, AREsp 971.419/ES, 
AREsp 975.459/ES, AREsp 1.301.803/ES, AREsp 1.375.137/ES, HC 196.355/ES, 
HC 213.603/ES, HC 224.842/ES, HC 240.749/ES, HC 251.063/ES, HC 266.632/ES, 
HC 312.699/ES HC 357.314/ES,HC 401.720/ES, HC 410.522/ES, HC 410.530/ES, 
HC 434.801/ES, REsp 1.388.383/ES, REsp 1.476.564/ES, REsp 1.482.991/ES, 
REsp 1.483.003/ES, REsp 1.491.643/ES, REsp 1.524.483/ES, REsp 1.528.273/ES, 
REsp 1.557.254/ES, REsp 1.563.327/ES, REsp 1.577.757/ES, REsp 1.614.181/ES, 
REsp 1.620.897/ES, REsp 1.633.161/ES, REsp 1.636.029/ES, REsp 1.637.101/ES e 
REsp 1.726.706/ES. 
STF 
HC 105.904/ES, HC 111.641/ES, HC 112.755/ES, HC 116.543/ES, HC 424.703/ES, 
RHC 117.990/ES e RHC 118.518/ES. 
 
Não há óbice à substituição da pena privativa de liberdade ao condenado por delito 
de tráfico cometido sob a égide da Lei 6.368/76, se for ele primário, a pena for 
inferior a quatro anos e o delito não tiver sido cometido mediante violência ou grave 
ameaça à pessoa. 
STJ 
HC 135.714/ES, HC 458.985/ES e REsp 1.161.648/ES. 
 
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nas duas Turmas de Direito 
Penal, de que é imprescindível a apreensão da droga e a consequente realização do 
laudo toxicológico definitivo para a condenação pela prática do crime de tráfico de 
entorpecentes previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual a sua falta 
importa em absolvição, por incerta a materialidade do delito. 
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STJ 
REsp 1.621.887/ES 
 
Preenchidos os requisitos exigidos, é possível a aplicação da causa especial de 
redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006 para fatos 
ocorridos na vigência da Lei nº 6.368/76.  
STJ 
HC 135.714/ES 
 
Preenchidos os requisitos legais do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e não havendo 
particularidades a ensejar a adoção de percentual diverso, deve ser aplicada a 
causa de diminuição da pena no patamar máximo. 
STJ 
AREsp 1.090.701/ES, AREsp 1.283.289/ES, HC 164.934/ES, HC 173.076/ES, HC 
189.559/ES, HC 213.412/ES, HC 406.467/ES, HC 412.736/ES, HC 419.776/ES e 
HC 426.490/ES. 
 
A minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/06 exige motivação idônea a 
justificar a diminuição abaixo do máximo legal. 
STJ 
AREsp 685.037/ES, AREsp 701491/ES, AREsp 904.888/ES, HC 178.370/ES, HC 
382.187/ES, HC 401.718/ES, HC 401.720/ES, HC 411.917/ES e REsp 1.695.937/ES. 
STF 
HC 105.904/ES 
 
Em regra, é vedada a revisão da dosimetria em habeas corpus, somente cabível 
quando há flagrante ilegalidade, como na hipótese, em que aplicada a causa 
especial de diminuição no tráfico, sem qualquer fundamentação, mas, pura e 
simplesmente, com definição do percentual de 1/6. A existência de uma graduação 
(de 1/6 a 2/3) reclama decisão fundamentada com as características do caso 
concreto. 
STJ 
HC 221.646/ES, HC 424.897/ES e REsp 1.691.123/ES. 
 
A quantidade e a variedade de droga apreendida, por si só, não induzem a 
habitualidade delitiva dos agentes no tráfico de entorpecentes. À míngua de 
elementos concretos que comprovem a efetiva dedicação a atividades criminosas, e 
uma vez verificada a primariedade e os bons antecedentes, a aplicação do redutor 
do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser operada em 1/2, atendendo-se aos 
vetores do art. 42 da referida lei (quantidade e variedade da droga apreendida). 
STJ 
AREsp 694.053/ES e HC 458.895/ES. 
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Quando a quantidade de droga apreendida é pequena, a minorante prevista no art. 
33, §4º da Lei nº. 11.343/06 deve ser aplicada em seu patamar máximo. 
STJ 
AREsp 884.435/ES, AREsp 1.013.242/ES, AREsp 1.044.533/ES, HC 221.773/ES, 
HC 409.118/ES, HC 462.227/ES, REsp 1.588.442/ES, REsp 1.635.522/ES, REsp 
1.665.633/ES e REsp 1.715.582/ES.  
 
A fixação da pena-base deve ser proporcional à quantidade de droga apreendida, 
devendo ser reduzida a reprimenda em casos de apreensão de pequenas 
quantidades.  
STJ 
AREsp 1.087.784/ES, AREsp 1.345.705/ES, HC 224.834/ES, HC 230.310/ES, HC 
230.312/ES, HC 474.516/ES, HC 459.816/ES, REsp 1.588.442/ES. 
 
Quando a quantidade de droga apreendida é pequena, é possível a fixação do 
regime aberto.  
STJ 
HC 235.528/ES 
 
A quantidade da droga apreendida serve para caracterizar o delito de tráfico, não 
sendo, contudo, por si só, suficiente à exacerbação da pena-base. 
STJ 
HC 157.426/ES, AREsp 1.375.484/ES 
 
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão “vedada 
a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do §4º do art. 33, e da 
expressão “vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”, constante 
do art. 44, ambos da Lei nº. 11.343/06. 
STJ 
AREsp 233.468/ES, AREsp 363.032/ES, AREsp 598.429/ES, HC 162.475/ES, HC 
178.370/ES, HC 193.433/ES, HC 196.358/ES, HC 203.982/ES, HC 205.775/ES, HC 
209.927/ES, HC 209.955/ES, HC 213.412/ES, HC 221.486/ES, HC 225.049/ES, HC 
225.569/ES, HC 225.582/ES, HC 230.289/ES, HC 244.408/ES, HC 244.417/ES, HC 
244.727/ES, HC 245.151/ES, HC 251.064/ES, HC 252.614/ES, HC 253.168/ES, HC 
256.934/ES, REsp 1.275.668/ES, REsp 1.339.867/ES e REsp 1.388.383/ES. 
STF 
HC 105.904/ES, HC 111.641/ES, HC 111.660/ES, HC 116.543/ES, RHC 117.698/ES 
e RHC 118.518/ES. 
 
Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da 
obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena 
decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. 
STF 
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HC 111.840/ES 
 
Proclamada a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, que 
determinava que a pena relativa aos crimes hediondos e equiparados devesse ser 
cumprida integralmente em regime fechado, devem ser observados, na fixação do 
regime, os parâmetros do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, e na análise da 
possibilidade de substituição da pena, aqueles previstos no art. 44 do mesmo 
diploma. 
STJ 
Ag 1.263.933/ES, AREsp 233.468/ES, AREsp 363.032/ES, AREsp 598.429/ES, 
AREsp 610575/ES, HC 127.548/ES, HC 128.846/ES, HC 145.541/ES, HC 
162.125/ES, HC 162.475/ES, HC 166.124/ES, HC 199.789/ES, HC 200.789/ES, HC 
209.955/ES, HC 213.404/ES, HC 213.414/ES, HC 221.476/ES, HC 222.313/ES, HC 
222.317/ES, HC 223.051/ES, HC 225.568/ES, HC 225.569/ES, HC 225.579/ES, HC 
230.295/ES, HC 230.299/ES, HC 230.307/ES, HC240.537/ES, HC 240.747/ES, HC 
240.750/ES, HC 244.408/ES, HC 244.727/ES, HC 245.151/ES, HC 245.168/ES, HC 
247.016/ES, HC 247.017/ES, HC 251.064/ES, HC 251.068/ES, HC 251.243/ES, HC 
252.503/ES, HC 252.614/ES, HC 254.504/ES, HC 256.458/ES, HC 256.826/ES 
(liminar), HC 256.826/ES, HC 256.916/ES, HC 256.934/ES, HC 262.567/ES, HC 
267.958/ES, HC 267.959/ES (liminar), HC 267.959/ES, HC 271.342/ES, HC 
313.846/ES, HC 314.007/ES, HC 375.463/ES (liminar), REsp 1.377.804/ES e REsp 
1.378.556/ES. 
STF 
HC 105.904/ES, HC 111.641/ES, HC 112.721/ES, HC 112.755/ES, HC 114.568/ES, 
HC 116.541/ES (liminar), HC 116.541/ES, HC 116.543/ES, HC 118.852/ES, HC 
121.227/ES, RHC 116.042/ES, RHC 116.050/ES, RHC 117.144/ES (liminar), RHC 
117.144/ES, RHC 117.698/ES, RHC 117.706/ES, RHC 118.405/ES (liminar), RHC 
118.405/ES, RHC 118.518/ES, RHC 120.358/ES, RHC 130.775/ES eRHC 
144.667/ES. 
 
Em se tratando de réu tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons 
antecedentes, que teve a reprimenda-base fixada no mínimo legal e foi beneficiado 
com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006, a qual visa, justamente, a beneficiar o chamado "traficante ocasional", 
o regime inicial fechado se mostra excessivamente gravoso. 
STJ 
HC 253.768/ES e HC 413.931/ES. 
 
Tráfico de drogas e possibilidade de cumprimento da pena em regime diverso do 
fechado (decisão anterior à declaração de inconstitucionalidade). 
STJ 
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HC 90.380/ES, HC 92.357/ES (liminar), HC 92.357/ES, HC 162.475/ES (liminar), HC 
162.475/ES, HC 175.126/ES, HC 202.322/ES, HC 225.049/ES, HC 225.582/ES, HC 
241.626/ES e REsp 1.161.648/ES. 
STF 
HC 111.660/ES (liminar) e HC 111.660/ES. 
 
Tráfico de drogas e possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos 
(decisão anterior à declaração de inconstitucionalidade). 
STJ 
HC 90.380/ES, HC 92.357/ES (liminar), HC 92.357/ES e HC 119.697/ES. 
STF 
HC 111.660/ES, HC 111.674/ES (liminar) e HC 111.685/ES (liminar). 
 
Mesmo para os crimes hediondos e equiparados cometidos na vigência da Lei nº. 
11.464/2007, a fixação do regime prisional para o início do cumprimento da pena 
privativa de liberdade há de levar em consideração a quantidade de pena imposta, a 
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais 
peculiaridades do caso concreto, para que, só então, possa se eleger o regime 
carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito 
perpetrado. 
STJ 
HC 214.455/ES 
 
Configura constrangimento ilegal a imposição da fração mínima de redução (§ 4º do 
art. 33 da Lei 11.343/2006) sem a devida motivação, não sendo permitido ao 
Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, o acréscimo de 
fundamentos não utilizados na sentença condenatória, sob pena de incorrer-se em 
reformatio in pejus. 
STF 
HC 111.674/ES 
 
Consoante preceitua o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo as circunstâncias 
judiciais favoráveis, bem como tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal, com 
posterior aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, o regime menos rigoroso é o mais 
adequado, de acordo com o que preceitua o art. 42 da Lei de Tóxicos. 
STJ 
HC 244.714/ES, AREsp 1.300.945/ES 
 
É ilegal a manutenção de prisão cautelar quando indeferida a liberdade provisória 
apenas com fundamento na vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006. 
STJ 
HC 260.523/ES (liminar)  
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TRIBUNAL DO JÚRI 
 
Estando a defesa assentada em tese principal absolutória (legítima defesa) e tese 
subsidiária desclassificatória (ausência de animus necandi), e havendo a norma 
processual permitido a formulação do quesito sobre a desclassificação antes ou 
depois do quesito genérico da absolvição, a tese principal deve ser questionada 
antes da tese subsidiária, sob pena de causar enorme prejuízo para a defesa e 
evidente violação ao princípio da amplitude da defesa. 
STJ 
AgRg no AREsp 1271838/ES 
 
O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa 
uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que 
apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial 
acusatória de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de 
Sentença por fatos não descritos na denúncia. Nesse sentido, ocorre violação aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa quando o Tribunal reconhece a 
qualificadora do motivo fútil, apesar de a denúncia não descrever o motivo 
impulsionador da prática delituosa. 
STJ 
HC 256.468/ES 
 
O quesito referente à absolvição é obrigatório, devendo ser elaborado mesmo 
quando a defesa se limite a negar a autoria ou a participação do acusado nos fatos 
narrados na denúncia. Demonstrada a ausência de elaboração de quesito 
obrigatório, imperioso o reconhecimento da nulidade do julgamento, consoante o 
disposto na Súmula 156/STF. 
STJ 
HC 223.044/ES 
 
Mesmo que os jurados respondam positivamente aos quesitos da autoria e da 
materialidade, é possível a absolvição do réu amparada em qualquer tese defensiva, 
ainda que não sustentada em plenário, como decorrência lógica do sistema da 
íntima convicção e consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do 
Código de Processo Penal. 
STJ 
REsp 1.490.146/ES 
 
Não cabe a aplicação da nova redação do art. 420, parágrafo único do CPP 
(intimação da pronúncia realizada de forma editalícia), se o agente foi pronunciado e, 
em razão de estar em local incerto e não sabido, não participou pessoalmente de 
qualquer ato do processo, sendo inclusive também citado por edital. 

mailto:thiago.piloni@defensoria.es.def.br


96 

 

 

 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

NÚCLEO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 
 

 
SHS – Quadra 06 – Torre E – Salas 1504/1505 

Brasília/DF – CEP 70.316-109 
(27) 3198-3300 

thiago.piloni@defensoria.es.def.br 
 

STJ 
HC 189.196/ES 
 
Em caso de eventual caracterização de excesso de linguagem, é possível suspender 
o trâmite do processo e a própria sessão do Júri já marcada, até o julgamento do 
mérito do mandamus. 
STJ 
HC 82.596/ES (liminar) e HC 162.091/ES (liminar). 
STF 
HC 114.770 (liminar) 
 
Se o juiz sentenciante fundamenta a negatividade dos motivos do crime com base 
nas mesmas razões que levaram ao reconhecimento da qualificadora prevista no 
inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio praticado mediante 
emprego de meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), resta 
evidenciado constrangimento ilegal, por ofensa ao princípio do non bis in idem. 
STJ 
HC 198.264/ES, HC 214.085/ES e HC 261.544/ES. 
 
A alegação de que as consequências extrapenais são graves, pois a vida é o bem 
jurídico de maior importância protegido pelo Direito Penal não justifica a elevação da 
pena-base, porque diz respeito a elemento inerente ao próprio tipo penal violado, 
que serviria para qualquer delito de homicídio abstratamente considerado. 
STJ 
HC 190.486/ES e HC 261.544/ES. 
 
Há constrangimento ilegal quando aplicado o privilégio do §1º do art. 121 do Código 
Penal no patamar de 1/4 sem apoio em nenhum elemento concreto dos autos que 
evidencie a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3. 
STJ 
HC 214.085/ES 
STF 
RHC 116.058/ES 
 
É indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado 
sem valoração adequada. 
STF 
RHC 130.524/ES 
 
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os 
jurados, diante de duas teses que sobressaem do conjunto probatório, optam por 
uma delas, exercitando, assim, a sua soberania, nos termos do artigo 5º, inciso 
XXXVIII, alínea c, da Constituição da República. 
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STJ 
HC 128.437/ES, HC 232.885/ES e HC 243.716/ES. 
 
A soberania dos veredictos do tribunal do júri, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea 
c, da Constituição Federal resta afrontada quando o acórdão da apelação acolhe a 
tese de contrariedade à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea d, do CPP) e 
prestigia uma das versões verossímeis do fato, em detrimento daquela escolhida 
pelo conselho de sentença. 
STF 
RHC 122.497/ES 
 
Havendo um contexto fático único e incontroverso de que a arma de fogo foi o meio 
para a consumação do crime de homicídio, aplica-se o princípio da consunção. 
STJ 
HC 104.455/ES e REsp 1.080.628/ES. 
 
O juiz togado não pode proferir colocações incisivas e considerações pessoais em 
relação ao réu, nem se manifestar de forma conclusiva ao acolher o libelo ou 
rechaçar tese da defesa a ponto de influenciar na valoração dos jurados, sob pena 
de subtrair do júri o julgamento do litígio. 
STJ 
HC 123.809/ES, HC 145.519/ES, HC 162.091/ES e HC 193.441/ES. 
 
Configura excesso de linguagem a decisão do Tribunal que, não obstante reconheça 
que o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos 
autos, imputa, de forma contundente e absoluta, a autoria do delito ao réu. 
STJ 
HC 193.441/ES 
 
O acórdão que, dando provimento ao recurso ministerial de apelação, afirma que o 
animus necandi do acusado está demonstrado pelo conjunto fático-probatório dos 
autos, adentra indevidamente na matéria de competência constitucional do Tribunal 
do Júri. Evidente o excesso de linguagem do julgado que se remetendo aos 
depoimentos testemunhais, expressa de forma inequívoca um juízo de condenação 
para repelir a decisão proferida pelos jurados, classificando-a veementemente como 
destoante das provas dos autos. 
STJ 
HC 101.987/ES 
 
Se o acórdão, amparado em indícios, reformou a sentença de impronúncia e 
expressou mais do que mero juízo de probabilidade da acusação, há excesso de 
linguagem. 
STJ 
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HC 123.809/ES 
 
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, a sentença de pronúncia deve se limitar a um juízo de suspeita a respeito da 
acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações 
incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam 
influenciar o ânimo do Conselho de Sentença. O mesmo se aplica ao acórdão que, 
dando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, 
determina a submissão do réu anovo julgamento pelo Tribunal do Júri. 
STJ 
HC 82.596/ES, HC 110.565/ES e HC 241.337/ES. 
 
O fato de o crime ter desestabilizado a pacificação social, gerando insegurança à 
sociedade como um todo, constitui elemento vago, genérico, que serviria para 
qualquer delito de homicídio abstratamente considerado, não podendo, por isso 
mesmo, ensejar a exasperação da pena-base. 
STJ 
HC 214.759/ES 
 
A morte da vítima, ainda que inocente, também constitui elemento inerente ao 
próprio tipo penal violado, não podendo, por isso mesmo, ensejar o aumento da 
reprimenda-base, até porque a vida humana vale por si só. 
STJ 
HC 214.759/ES 
 
Insuficiente para a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências 
foram graves, pois uma pessoa perdeu a vida, porquanto inerente ao crime de 
homicídio, inseparável do tipo penal, não revelando a maior intensidade da lesão 
jurídica causada.  
STJ 
HC 206.085/ES 
 
Se a decisão do Júri se encontra amparada em uma das versões constantes nos 
autos deve ser respeitada, consagrando o princípio da soberania dos veredictos do 
Tribunal do Júri (CF, art. 50, inciso XXXVIII). Por outro lado, rever tal entendimento, 
com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de matéria 
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na 
Súmula 7/STJ. 
STJ 
AREsp 417.816/ES e AREsp 801.769/ES. 
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