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SÍNTESE DOGMÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO:  

 

Considerando o propósito da tese, afiguram-se desnecessárias digressões 

metodológicas sobre o procedimento trifásico de dosimetria da pena criminal no ordenamento jurídico brasileiro, 

tendo em vista serem reduzidas as controvérsias quanto à sistemática procedimental (principalmente após a 

reforma de 1984 no art. 68 do Código Penal). Entretanto, escassos são os debates substanciais, isto é, de definição 

dos critérios juridicamente legítimos para a fixação judicial da pena. 

 

Assim, tem-se como premissa fundamental o fato de que que os elementos 

para a imputação do delito são os mesmos que devem ponderados na dosimetria da pena1. A aplicação da 

pena consiste no prosseguimento (“quantificação”) das categorias dogmáticas do delito (que servem para a 

constatação da punibilidade e, igualmente, para mensurar a reprimenda criminal). 

 

O ponto de referência de determinação da pena deve ser o injusto culpável. 

Nessa concepção, o injusto é compreendido como figura que abrange os graus de manifestação dos elementos 

do tipo, o desvalor da ação e o desvalor do resultado. Com efeito, os elementos do tipo penal não são 

componentes estáticos (como pressupostos básicos da incriminação), mas graduáveis e, portanto, também 

constituem objeto da aplicação da pena. 

 

Tal conclusão não viola a proibição de bis in idem em sede de aplicação 

judicial da pena. O que a proibição de dupla valoração pelo mesmo fato veda é, na realidade, que a presença, per 

se, de um dos pressupostos do crime – elementos do tipo, antijuridicidade e culpabilidade – seja valorada 

negativamente e, pois, utilizada concomitantemente como fundamento para a majoração da pena-base. Nada 

impede, no entanto, que o grau de manifestação desses pressupostos seja levado em conta na fixação da 

pena2. 

 

Por exemplo, veja-se o art. 42 da Lei 11. 343/06:  

 

Art. 42.  O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre 

o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da 

substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 

 

Ora, é inerente ao tráfico que seja apreendida certa quantidade de droga, de 

uma determinada natureza, sendo “droga” elementar, por exemplo, do art. 33, caput, da Lei n° 11. 343/06. Ainda 

assim, o artigo reforça que, a depender da quantidade de droga, a pena-base pode ser exasperada. E, mesmo “droga” 

sendo “inerente ao tipo”, sua quantidade concreta pode ser fundamento idôneo para o incremento da pena base.  

                                                           
1 Não se ignorando diversas outras teorias sobre a aplicação da pena existentes (teoria dos níveis, do espaço livre, 

etc.).   
2 No sentido sustentado: TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena. Fundamentos de uma determinação 

judicial da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015, passim. 

 



 

Uma breve análise jurisprudencial corrobora o que ora se sustenta, embora sem 

explicitar os fundamentos aqui expostos, tampouco exteriorizando a conclusão dogmática extraída da análise em 

tela. 

 

A seguir, são elencados casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça 

envolvendo a temática, com breves considerações, normalmente envolvendo as circunstâncias e consequências do 

crime. 

 

Cite-se a edição 26 da coletânea “Jurisprudência em teses”, sobre 

circunstâncias judiciais, em seu item 14: “O expressivo prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena-

base, em razão das consequências do crime”3. 

 

Assim, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a não recuperação do bem, 

por si só, não justificaria o aumento da pena, por ser usual em delitos desta natureza. No entanto, o expressivo 

prejuízo à vítima pode justificar o aumento da pena base, de acordo com a mesma Corte: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 

DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME 

DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-

BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO 

VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO EXPRESSIVO 

PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE ULTRAPASSA AS COMUNS À ESPÉCIE. 

IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DA 

SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. PENA-BASE FIXADA VALIDAMENTE 

ACIMA DO MÍNIMO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, 

ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a 

constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 

2. Mostra-se válido o aumento da pena-base, em razão das consequências 

do delito, consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo 

prejuízo causado à vítima. Precedentes. 

3. É certo que o simples fato de não haver sido restituída a res furtiva à 

vítima não tem o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por 

constituir, em regra, fator comum à espécie, enquanto delito patrimonial. 

Todavia, quando a lesão se mostrar expressiva, como na espécie, desborda 

do prejuízo inerente ao delito praticado, configurando motivação 

plenamente válida, apta a justificar, portanto, o aumento da pena-base. 

3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade decorrente da imposição do regime 

prisional mais gravoso aos pacientes, tendo em vista que a pena-base foi fixada 

acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial 

desfavorável, validamente considerada. Precedentes. 

4. Pelas mesmas razões, não há qualquer incongruência no que diz respeito à 

negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos. Inteligência dos arts. 44 e 59 do Código Penal. Precedentes. 

5. Habeas corpus não conhecido. 

(STJ - HC 268.683/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014) – g.n.; 
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JUSTIFICATIVA:   

 

 É recorrente, na práxis, que injustos culpáveis de gravidades completamente 

distintas sejam sancionados com penas idênticas e, na maior parte das vezes, fixadas no patamar legal mínimo, 

sem a plena observância do ônus argumentativo qualificado de fundamentação do quantum sancionatório que, por 

certo, não é dispensado pelo simples fato de que a reprimenda não ultrapasse o piso do preceito secundário. 

Igualmente, inúmeras decisões, inclusive de Tribunais Superiores, reverberam 

que a fixação da pena-base deve contar com fundamentação concreta e individualizada, concluindo não bastarem 

meras referências genéricas, tampouco a circunstâncias que constituem elementares do próprio tipo penal. Embora 

seja usual tal “definição negativa”, usualmente os julgados não apontam o que poderia, então, constituir 

legitimamente essa maior reprovabilidade. 

Ainda nesse sentido, veja-se o seguinte caso de aumento da pena-base de crime 

de roubo tentado, em razão do elevado valor do bem objeto do delito: 

 

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 

PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 

TENTATIVA DE ROUBO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 

MÍNIMO LEGAL. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SANÇÃO MANTIDA. REGIME 

PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E 

COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A 

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO 

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração 

de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema 

recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, 

visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante 

ilegalidade. 

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do 

julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do 

agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância 

dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 

- A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a consideração, 

nas circunstâncias judiciais, da natureza e do elevado valor da res furtiva 

não constitui elemento ínsito ao tipo penal de roubo, podendo ser 

validamente observado na fixação da pena-base imposta ao infrator. 

Precedentes. 

- Na espécie, a pena-base do crime de roubo foi estabelecida em 1/6 acima do 

mínimo legal ante a maior reprovabilidade da conduta, pois o paciente tentou 

roubar um veículo, bem de elevado valor patrimonial, entendimento que se 

amolda à jurisprudência deste Tribunal Superior. 

- Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é necessária, para a 

fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, 

fundada na reincidência ou nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do 

Código Penal. Inteligência da Súmula n. 440/STJ. 

- Por outro lado, segundo o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte, é 

admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente 

condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as 

circunstâncias judiciais. - Hipótese em que, apesar de a pena final do paciente 

ter sido estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão e a 

reincidência não ser empecilho, por si só, à fixação do regime intermediário, o 

fato de o acusado possuir circunstância judicial desfavorável, que justificou a 

exasperação da pena-base acima do mínimo legal, impede o reconhecimento 



do alegado constrangimento ilegal, devendo ser mantido o regime fechado 

estabelecido pelo acórdão recorrido. Precedentes. 

- Habeas corpus não conhecido. 

(STJ - HC 407.344/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) – g.n.; 

 

Igualmente: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. 

LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E 

CONSEQUENCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. 

INDISPENSABILIDADE DA FOLHA DE ANTECEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. 

1. A fixação da pena-base deve contar com fundamentação concreta, idônea e 

individualizada, nos termos do artigo 59 do Código Penal e da norma 

constitucional expressa no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, não 

bastando, para tanto, meras referências a termos genéricos, mormente quando 

tais circunstâncias constituem elementares do próprio tipo penal. 

2. O fato da ação criminosa 'ter sido praticada contra órgão público federal 

e seus servidores' em exercício, bem como de 'ter causado dano de grande 

monta em desfavor de toda a sociedade por ter afetado o patrimônio de 

entidade de grande importância na sociedade' (Reserva Florestal do 

Ibama) são circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da 

conduta e justificam a exasperação da pena-base porque não são normais ao 

delito de latrocínio que, em regra, atinge a esfera de um individuo e não de 

toda a sociedade por decorrência do prejuízo causado ao erário e à prestação 

de serviço de interesse público. 

3. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão 

recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se 

busca discutir na instância excepcional, pena de ausência de pressuposto 

processual específico do recurso especial, o prequestionamento. 

4. Agravo regimental improvido. 

(STJ - AgRg no REsp 1689357/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) 

– g.n.; 

 

Em outro caso, relativo a crime de concussão, considerou-se idôneo o aumento 

da pena-base em razão do elevado valor exigido da vítima: 

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REFORMA 

DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. 

CONCUSSÃO TRIBUTÁRIA (LEI N. 8.137/1990, ART. 3º, II). 

DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PENA-BASE. 

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTREMA GRAVIDADE. 

ELEVADO VALOR EXIGIDO DA VÍTIMA. EXAURIMENTO. GRAVE 

PREJUÍZO AO ORÇAMENTO PREVIDENCIÁRIO. CULPABILIDADE. 

INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DA PENA-BASE 

PROPORCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. 

ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 

FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

INFRAÇÃO PENAL. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA 

A PROCESSOS SENTENCIADOS POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA 

LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. 

[...]. 

3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros 

abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, 



entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal 

aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do 

delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de 

manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a 

revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 

4. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos 

provocados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram que, 

além de exigir R$ 350.000,00 em troca de lançamento a menor de créditos 

tributários previdenciários, fato que por si só consumaria a consunção 

tributária, que é crime de consumação antecipada ou formal, o paciente havia 

recebido efetivamente R$ 100.000,00 do Departamento Pessoal do Sindicato e 

teve apreendido no flagrante R$ 250.000,00 em cédulas em uma bolsa (e-STJ, 

fls. 45 e 48). Portanto, a exigência ilegal do paciente causou efetivo prejuízo 

ao sindicato, pois teve de desembolsar R$ 350.000,00, dos quais R$ 

100.000,00 não foram recuperados. Além disso, evidencia-se grande prejuízo 

à deficitária Previdência Social, pois o lançamento de débito confessado 

culminou em redução de mais de 50% do crédito devido, o que equivaleria 

perda de arrecadação na monta aproximada de R$ 1.100.000,00 ao orçamento 

previdenciário, fora multas de ofício e juros moratórios incidentes. 

5. Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser 

compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou 

menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação 

da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela 

prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do 

agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. 

6. No caso concreto, o Tribunal a quo constatou corretamente a maior 

reprovabilidade da conduta da paciente, não havendo falar em bis in idem. 

O crime de concussão tributária exige do sujeito ativo elemento especializante 

da atuação funcional fazendária na fiscalização e arrecadação tributária. 

Entretanto, a valoração negativa acerca do autor do crime não decorreu do fato 

de violar seu mister fiscalizatório e arrecadatório, circunstância elementar do 

crime, mas da frieza e do descaso observados na conduta de exigir a vantagem 

ilícita para proceder à transgressão funcional, o que denotou familiaridade e 

habitualidade com a prática criminosa. 

Outrossim, maior reprovabilidade recai sobre o paciente em razão da 

completa desnecessidade da fonte paralela ilícita de renda, haja vista a 

elevada remuneração percebida em decorrência do exercício das 

atribuições do cargo que ocupa.  

7. Remanescem, portanto, as circunstâncias judiciais das consequências do 

crime e da culpabilidade, a serem valoradas na primeira fase da dosimetria. 

(...); 

(STJ - AgRg no HC 319.241/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017) – g.n.; 

  

Por fim, cite-se interessante caso em que a tenra idade da vítima (no caso, 

com 5 anos) foi considerada motivação hábil ao incremento da pena-base de crime de estupro de vulnerável, 

ainda que a idade inferior a catorze anos seja elementar do tipo penal do art. 217-A do Código Penal. Embora 

não reste explicitada na ementa que a exasperação resta fundada no grau de manifestação da elementar, é possível 

inferir tal raciocínio do julgado em questão: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXASPERAÇÃO DA 

PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. FRAÇÃO 

PROPORCIONAL. VÍTIMA DE TENRA IDADE. CONJUNÇÃO 

CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. CONTINUIDADE 

DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE 

INFRAÇÕES. POSSIBILIDADE DE AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR 

À MÍNIMA LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva 



do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato 

ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a 

possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante 

ilegalidade. 

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade 

do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e 

subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de 

inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 

3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não 

atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma 

operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao 

delito. 

4. Hipótese em que a exasperação da pena-base restou justificada pela 

tenra idade da vítima - 5 anos -, além da diversidade dos atos sexuais 

praticados, incluindo conjunção carnal e outros atos libidinosos, revelando-se 

adequado e proporcional o incremento de metade. Precedentes em casos 

análogos. 

5. A fração de aumento da pena pela continuidade delitiva prevista no art. 71, 

caput, do Código Penal é determinada pelo número de infrações praticadas. 

Entretanto, a indeterminação do número exato de ocorrências de estupro de 

vulnerável não impede a fixação de fração superior à mínima legal quando os 

abusos comprovadamente ocorreram diversas vezes em determinado período, 

como na espécie. Precedentes. 

6. Habeas corpus não conhecido. 

(STJ - HC 416.930/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017) – g.n.; 

 

O exame conjunto da fundamentação teórico-dogmática, assim como dos 

julgados do Superior Tribunal de Justiça acima arrolados, autoriza a conclusão no sentido de que o grau de 

manifestação concreta das elementares do tipo penal consiste em fundamento idôneo para a exasperação da pena-

base na primeira fase do procedimento dosimétrico, não configurando bis in idem. 

A pertinência da tese proposta com o tema central do Congresso Nacional, 

assim como sua contribuição para a consecução dos desideratos pretendidos resta evidente: a cláusula do Estado 

de Direito (art. 1º da Constituição Federal) demanda e pressupõe a existência de um sistema de Justiça criminal 

minimamente eficiente4. 

Tendo em vista que as normas constitucionais, especificamente as garantidoras 

de direitos fundamentais ostentam não apenas uma faceta subjetiva, apresentando, igualmente, uma dimensão 

objetiva caracterizada pela imposição, ao Estado, de garantias institucionais (como o é um sistema de Justiça penal 

eficiente), além dos comumente citados deveres de tutela, efeito irradiante e garantias organizacionais ou de 

procedimentos (para alguns, como categoria autônoma; para outros, estaria inserta já no âmbito das garantias 

institucionais, arrolando o fato de constituírem normas de competência negativa como outro distinto componente 

do aspecto objetivo dos direitos fundamentais), tendo o Ministério Público a incumbência, dentre outras, de defesa 

da ordem jurídica (Constituição Federal, art. 127), uma das formas de concreção desse mandamento constitucional 

reside na exigência de que as decisões penais condenatórias contenham qualificada fundamentação também no 

que diz respeito à dosimetria da pena, usualmente negligenciada à infundada prática da cultura da pena mínima 

que, supostamente (usualmente, para aqueles que dela lançam mão) não demandaria exaustiva fundamentação ou, 

de modo realístico, tem como base uma espécie de “ctrl+c/ctrl+v ‘reasoning’”. 

Desse modo, a tese confere fundamentos jurídico-dogmáticos que ostentam 

aplicação prática diária, tanto em sede de alegações finais como no controle da fundamentação judicial da 

dosimetria da pena – aqui, especificamente, em relação à primeira etapa do procedimento dosimétrico. Tem-se, 

portanto, um passo inicial para a garantia da efetividade do sistema de Justiça Penal e do direito fundamental à 

segurança. 

 

                                                           
4 De modo semelhante, relativamente a cláusula análoga contida na Grundgesetz, SCHÜNEMANN, Bernd. Das 

Rechtsgüterschutzprinzip als Fluchtpunkt der verfassungsrechtlichen Grenzen der Straftatbestände und 

ihrer Interpretation. Em: Die Rechtsgutstheorie: Legitimationsbasis Des Strafrechts Oder Dogmatisches 

Glasperlenspiel? Badem-Badem. Nomos, 2003, p. 136. 



 

CONCLUSÃO: 

 

Detendo a incumbência de defesa da ordem jurídica, o Ministério Público deve 

fiscalizar e zelar pela aplicação de penas criminais devidamente dosadas e fundamentadas. Um dos modos de 

exercer concretamente tal papel é o de ter como lastro dogmático o fato de que o grau de manifestação concreta 

das elementares do tipo penal consiste em fundamento idôneo para a exasperação da pena-base na primeira fase 

do procedimento dosimétrico, não configurando bis in idem. 
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PROPOSTA DE ENUNCIADO:  

O grau de manifestação concreta das elementares do tipo penal consiste em fundamento idôneo para a exasperação 

da pena-base na primeira fase do procedimento dosimétrico, não configurando bis in idem. 

 

 

 

 


