
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.650 - SP (2018/0140397-0)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE : ELIVELTON JUNIOR APARECIDO VENANCIO 
ADVOGADO : FABIANO IZIDORO PINHEIRO NEVES  - SP202085 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 
DOSIMETRIA.  PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA 
INEXPRESSIVA. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 
NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS VÁLIDOS A 
DEMONSTRAR QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES 
CRIMINOSAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 

1. Ausente a impugnação específica do fundamento da decisão 
agravada, o agravo regimental não pode ser conhecido, em razão 
do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.

2. No caso, há flagrante ilegalidade na dosimetria, uma vez que a 
pena-base foi majorada com base na quantidade e natureza dos 
entorpecentes apreendidos, qual seja, 17,980g (dezessete 
gramas e novecentos e oitenta miligramas) de cocaína. No 
entanto, a exasperação mostrou-se desproporcional e 
desarrazoada, sobretudo em razão de a quantidade de droga não 
ser expressiva e de não ter havido valoração negativa de 
nenhuma outra circunstância judicial.

3. Da mesma forma, não há fundamentação suficiente para 
indeferir a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 
de Drogas. Não se olvida da reiterada orientação desta Corte de 
que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto 
em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação 
às atividades criminosas. Na espécie, porém, não foram 
indicados elementos válidos para afastar a benesse legal, além 
de não se revelar significativa a quantidade de droga apreendida. 

4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas 
corpus, de ofício, para redimensionar as reprimendas e, por 
consequência, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa 
de liberdade por medidas restritivas de direitos. 

ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  por 
unanimidade, não conhecer do agravo regimental, concedendo, contudo, ordem de 
ofício nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, 
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro 
Relator. Brasília, 16 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

Relator
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.650 - SP (2018/0140397-0)
  

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE : ELIVELTON JUNIOR APARECIDO VENANCIO 
ADVOGADO : FABIANO IZIDORO PINHEIRO NEVES  - SP202085 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

(Relator): 

Trata-se de agravo regimental interposto por ELIVELTON JUNIOR 

APARECIDO VENANCIO contra decisão da lavra da Presidência desta Corte que não 

conheceu do agravo em recurso especial por incidência do óbice prescrito na Súmula n. 

182/STJ.

Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela prática do crime 

do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que 

mantinha em depósito, com a colaboração de um adolescente, para a entrega ao 

consumo de terceiros, 17,980g (dezessete gramas e novecentos e oitenta 

miligramas) de cocaína acondicionados em 83 microtubos – e-STJ fl. 2. 

O Magistrado sentenciante julgou a exordial improcedente, para 

absolver o agravante com fundamento no inciso VII (não existir prova suficiente para a 

condenação) do art. 386 do CPP. 

A apelação criminal do Ministério Público foi provida para condená-lo 

nos termos da inicial acusatória, sendo cominadas as penas de 5 anos e 10 meses de 

reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa. O acórdão foi assim ementado (e-STJ 

fl. 219): 

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA 
PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - 
INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM 
DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO 
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS 
AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO 
CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE  AUTORIA  
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA  ABORDAGEM, 
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CONHECIDO PONTO DE VENDA DE  ENTORPECENTES, MODO 
COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, 
QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA  ALTAMENTE 
NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO   DOSAGEM DAS 
PENAS  DEVE-SE OBSERVAR O  REGRAMENTO APLICÁVEL  
INTELIGÊNCIA DO ART.  42, DA LEI N. 11.343/06 NÃO 
APLICAÇÃO DO REDUTOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
LEGAIS EVIDÊNCIA DE QUE O RÉU SE DEDICAVA À PRÁTICA 
DO TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL HÁ UM BOM TEMPO, EM 
COMPANHIA DE ADOLESCENTE PRESENÇA DA CAUSA DE 
AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS - 
ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA 
CORRETA, NÃO SENDO RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO 
DAS PENAS  PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA 
CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA 
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. 

Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, alegando violação ao 

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, além de dissídio pretoriano. Argumentou que o 

agravante preenche os pressupostos legais para que seja concedida a causa de 

diminuição de pena no patamar máximo de 2/3. Por consequência, pediu o 

abrandamento do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas 

restritivas de direitos. 

Inadmitido o apelo extremo, os autos subiram a esta Corte em virtude 

de agravo, que, entretanto, não foi conhecido. 

No presente regimental, a defesa reitera as razões do apelo nobre e 

aduz a ocorrência de flagrante ilegalidade, a ensejar a concessão de habeas corpus. 

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da 

matéria ao colegiado. 

O Ministério Público Federal apresentou contraminuta às e-STJ fls. 

350/353, pugnando pelo não conhecimento do agravo regimental.

É o relatório.
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.650 - SP (2018/0140397-0)
  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

(Relator): 

Verifico que o recurso não pode ser conhecido. 

É que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão 

agravada, limitando-se a reiterar as razões do apelo nobre. Destarte, incide, na espécie, 

a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada." 

Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem 

impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a 

qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. 

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE 
NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE 
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. 
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME 
FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 

1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, 
infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na 
decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça.

2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, 
fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se, por ocasião 
do julgamento perante o Tribunal Popular, a opção dos jurados 
encontra ou não ressonância no conjunto probatório dos autos. 
Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de 
Justiça.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgInt no AREsp 1239821/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 
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04/06/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. 
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. 
FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. 
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
CONHECIDO.

1. Não obstante a defesa argumente que a reincidência é 
compatível com a configuração da bagatela, observo que a decisão 
agravada não utilizou os registros da vida pregressa da ré como 
fundamento para negar provimento ao recurso especial e, no 
agravo regimental, não foi impugnada a questão atinente ao valor 
da res furtiva.

2. Da mesma forma, a agravante não impugnou, de modo concreto, 
a aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF para não conhecer 
do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

3. Como não foram devidamente infirmados os motivos do decisum 
agravado, incide o enunciado da Súmula n. 182 do STJ.

4. A questão relativa à possibilidade de cumprir a pena em regime 
aberto diante da ausência de vagas em estabelecimento compatível 
com o modo intermediário não havia sido suscitada pela defesa no 
recurso especial, a configurar inovação recursal, o que é vedado 
em agravo regimental.

5. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no REsp 1672529/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018.)

No entanto, verifico flagrante ilegalidade, a ensejar a concessão de 

habeas corpus, de ofício. 

Ao reformar a sentença absolutória e condenar o agravante, a Corte de 

origem assim procedeu à dosimetria (e-STJ fls. 226/231): 

Assim, passo a dosimetria das penas.

Sopesadas as diretrizes estabelecidas no artigo 59, do Código 
Penal, bem como ao descrito no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, 
que determina expressamente, considerar a quantidade e as 
características dos entorpecentes apreendidos (cocaína) a 
pena-base deve ser fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo 
legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 
pagamento de 583 dias-multa, no piso legal.
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Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da 
menoridade relativa do réu, devendo as penas serem reduzidas ao 
patamar mínimo legal, retornando-as às penas de 05 anos de 
reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no piso legal.

Outrossim, deixo de aplicar o privilégio previsto no § 4º, do 
artigo 33, da Lei n. 11.343/06, porquanto o dispositivo faculta ao 
Magistrado sua concessão, que está livre ainda para estabelecê-lo 
no patamar que entender adequado, diante da análise do caso 
concreto, respeitando-se o princípio da individualização da pena.

No presente caso não cabe a aplicação desse redutor, em razão 
do modus operandi em que se deu a apreensão das drogas, em 
quantidade considerável e natureza altamente lesiva (cocaína), 
além disso, comprovou-se que o réu praticava o tráfico no local 
há um bom tempo, em companhia de um adolescente infrator, o 
que gera ainda maior reprovação, devendo ainda levar em 
consideração a fama de traficante de que o réu possuía na região, 
causando transtornos aos moradores, além das demais provas do 
processo, revelam que o acusado, ao menos, se dedicava à 
atividade criminosa.

Reitere-se: a Lei de Drogas faculta (grifo nosso) ao  magistrado – 
sem obrigar – a concessão do redutor, estando ele livre ainda para 
estabelecê-lo no patamar que entender adequado, diante da  
análise do caso concreto, respeitando-se o princípio da 
individualização da pena. E no caso não cabia a aplicação da 
benesse em razão das  características do crime apurado, que se 
revelou típico de quem se dedica às atividades criminosas, 
deixando, assim, de preencher um dos requisitos do citado 
dispositivo.

Ora, ainda que não se tenham provas exatas, inconcussas, sobre a 
organização criminosa à qual pertencia, evidente que para vender e 
negociar drogas em qualquer lugar, o acusado deveria 
necessariamente estar inserido na estrutura da criminalidade 
estabelecida naquela região, ressabido que não há, ainda, "livre 
concorrência" na venda de drogas. E não se trata aqui de 
suposição ou mera conjectura, pois é de conhecimento público a 
disputa de pontos de venda de drogas entre organizações 
criminosas rivais. Notório que a atividade da traficância assumiu 
características de negócio, sendo hoje fonte de renda do crime 
organizado, até porque os responsáveis pela estruturação da 
venda de drogas  controlando as etapas de produção, transporte e 
acondicionamento  não confiariam a entrega a consumidor final a 
uma pessoa que não gozasse da confiança deles, ou que não 
tivesse com eles algum vínculo (grifo nosso).

Enfim, havendo indícios do envolvimento do acusado com a 
criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da 
Lei n. 11.343/06. Valendo trazer à colação, como já se decidiu, que 
a conduta social do réu, a quantidade e a natureza do 
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entorpecente, além das circunstâncias em que a droga foi 
apreendida podem constituir o amparo probatório para o 
magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa 
(RHC n.  116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.8.2013; HC n° 
116.541/ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013; HC n. 
98.366/NIG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010).

No tocante ao regime prisional, para o crime de tráfico de drogas, 
fixo o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda 
corporal.

Não se desconhece a decisão do Tribunal Pleno do Supremo 
Tribunal Federal (Habeas Corpus n. 111.840/ES, Rel. Min. Dias 
Toffoli, j. 14.06.2012) que declarou a inconstitucionalidade do 
artigo 2°, §1°, da Lei de Crimes Hediondos, o qual prevê o 
cumprimento da pena em regime inicialmente fechado aos 
condenados por crimes hediondos e equiparados.

Importa consignar que tal decisão deu-se incidentalmente, sem 
efeito erga omnes.

Ademais, é entendimento majoritário deste c. Tribunal de Justiça a 
aplicabilidade da referida norma, o que obriga à fixação do regime 
inicial mais severo, como se retira do teor de recente acórdão da 
lavra do Eminente Des. Edison Brandão:

[...]

Por esta razão, mesmo que a quantidade da pena imposta 
permitisse estabelecer regime inicial mais benéfico, sempre 
dependerá, em última análise, do exame da culpabilidade da 
agente, de seus antecedentes, de sua conduta social, de sua 
personalidade, bem como dos motivos, das circunstâncias e das 
consequências do crime.

Dessa forma, diante da análise do caso concreto, consoante os 
termos dos artigos 59 e 33 do Código Penal, levando-se em 
consideração as circunstâncias judiciais totalmente desfavoráveis 
ao réu, já outrora descritas, e as gravíssimas consequências 
causadas à sociedade pelo crime de tráfico de entorpecentes, 
impõe-se a adoção do regime mais gravoso.

Ademais, modalidade menos severa para o cumprimento das penas 
se mostra insuficiente e inadequada à repressão dos delitos. 

Impossível, ainda, se cogitar em substituição da pena privativa de 
liberdade em restritiva de direitos, uma vez que o acusado não 
preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, não 
merecendo mais delongas. (Grifei.)

Com efeito, para os crimes relacionados ao tráfico de drogas, o art. 42 

da Lei n. 11.343/2006 anuncia parâmetros outros para o cálculo da pena-base, 
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esclarecendo que o magistrado, ao estabelecer a sanção, considerará, com 

preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a 

quantidade do produto ou da substância apreendida. De fato, como se trata de crime 

contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior 

a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a 

recair sobre a conduta delituosa.

Na primeira fase de dosimetria, o Tribunal a quo considerou como 

desfavorável apenas a circunstância relativa à quantidade e à natureza dos 

entorpecentes apreendidos, qual seja, 17,980g (dezessete gramas e novecentos e 

oitenta miligramas) de cocaína (e-STJ fl. 220). Contudo, a meu ver, tal exasperação 

mostrou-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo em razão de a quantidade de 

droga ser inexpressiva e de não ter havido valoração negativa de nenhuma outra 

circunstância judicial.

Diante desse cenário, entendo que o aumento operado na primeira 

etapa da dosimetria não está devidamente justificado, devendo ser afastado para que a 

pena-base seja fixada no mínimo legal.   

Na terceira fase de fixação da pena, a Corte de origem deixou de 

aplicar a causa especial de diminuição de pena em razão de o agravante se dedicar às 

atividades criminosas, elucidando, para tanto, a quantidade e a natureza de 

estupefaciente apreendido e o fato de ele praticar o delito em companhia de um 

adolescente infrator. 

Não se olvida, outrossim, da reiterada orientação desta Corte de que a 

quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua 

apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa. Contudo, na espécie, 

entendo que a quantidade de entorpecente apreendida também não se mostra 

suficiente para se concluir pela dedicação do agravante à atividade criminosa, à míngua 

de outros elementos válidos para indicar tal situação, razão pela qual entendo que ele 

faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima.

Ademais, a benesse legal não pode ser afastada com base no 
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envolvimento do adolescente, tendo em vista que já foi aplicada a causa de aumento do 

inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6, sob pena de incorrer em 

dupla valoração pelo mesmo fato. 

A propósito, confiram-se:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO 
AO TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. NÃO DEMONSTRADO. 
ABSOLVIÇÃO. MINORANTE. INCIDÊNCIA. CONSECTÁRIOS. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ausentes elementos concretos que demonstrem a existência de 
vínculo associativo estável e permanente, deve a recorrente ser 
absolvida em relação ao delito de associação ao tráfico.

2. Não sendo a quantidade de drogas trazidas pela acusada tão 
elevada, é desproporcional sopesá-la para justificar a não 
incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1730338/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018, grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 
33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM 
BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NA PEQUENA 
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (10,5 G DE COCAÍNA). 
ELEMENTOS INIDÔNEOS. EVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO 
GRAU MÁXIMO, DE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO 
E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. Sendo evidente o constrangimento ilegal, justifica-se a 
impetração do habeas corpus e a concessão da ordem. Mesmo em 
se tratando de dosimetria da pena, constatada a ausência de 
justificativa idônea para a negativa de aplicação da redutora do § 4º 
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se a correção por meio do 
remédio heroico.

2. No caso, as 15 porções de cocaína (pesando 10,5 g) 
encontradas em poder dos ora agravados não podem ser tidas 
como realmente expressivas, não servindo, assim, de fundamento 
válido e suficiente para obstar a aplicação da minorante.

3. Aplicada a redutora no grau máximo, a ordem foi concedida para 
reduzir a reprimenda dos ora agravados a 1 ano e 8 meses de 
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reclusão, bem como para fixar o regime aberto e determinar a 
substituição por restritivas de direitos.

4. A argumentação apresentada pelo Ministério Público no agravo 
regimental não foi suficiente para infirmar a fundamentação 
adotada na decisão agravada.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 461.993/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018, grifei.)

Passo ao redimensionamento da reprimenda. 

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 

Na segunda fase, as sanções devem permanecer nesse mesmo 

patamar, tendo em vista a impossibilidade de se reduzir a pena aquém do mínimo legal 

pelo reconhecimento da atenuante referente à menoridade (Súmula n. 231/STJ). 

Na terceira etapa da dosimetria, deve-se aplicar a minorante do § 4º do 

art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3 (dois terços), além da reconhecida 

causa de aumento do inciso VI do art. 40 dessa lei, na fração de 1/6 (um sexto), de 

forma que a pena definitiva é fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão mais 194 (cento e noventa quatro) dias-multa.

Dessa forma, diante do novo quantum da reprimenda, bem como 

fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, o agravante faz jus ao regime inicial aberto, o qual 

se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, 

conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal, bem como à substituição da pena privativa de 

liberdade por sanções alternativas (art. 44 do CP).

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. De ofício, 

concedo a ordem de habeas corpus para fixar a pena-base no mínimo legal e 

reconhecer a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração 

máxima de 2/3 e, assim, redimensionar as reprimendas para 1 (um) ano, 11 (onze) 
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meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e 

quatro) dias-multa. Outrossim, substituo a pena privativa de liberdade por 

medidas restritivas de direitos, que deverão ser estipuladas pelo Juízo da Vara de 

Execuções Criminais. 

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
Relator 

Documento: 1763406 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/11/2018 Página  12 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2018/0140397-0 PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 1.307.650 / 
SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00029754520148260344  00360000  29754520148260344  360000  395/2014  3952014  
492014  RI003MCM60000

EM MESA JULGADO: 16/10/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : ELIVELTON JUNIOR APARECIDO VENANCIO 
ADVOGADO : FABIANO IZIDORO PINHEIRO NEVES  - SP202085 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : ELIVELTON JUNIOR APARECIDO VENANCIO 
ADVOGADO : FABIANO IZIDORO PINHEIRO NEVES  - SP202085 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, concedendo, 
contudo, ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi 
Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
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