
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 452.401 - SP (2018/0128689-3)
  

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : ANA PAULA LIMA DA CRUZ 
AGRAVADO  : JAQUELINE LOURENCO DA SILVA 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   RAFAELA COMUNALE ALEIXO  - SP307975 
INTERES.  : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO 
MONOCRATICAMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA 
PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 
11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. 
NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. Sendo evidente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do 
writ e a concessão da ordem. Mesmo em se tratando de dosimetria da 
pena, constatada a desproporcionalidade do aumento da pena-base 
praticado pela instância ordinária, impõe-se a correção por meio do 
remédio heroico.
2. No caso, as 15 porções de crack (25,28 g) encontradas em poder 
das ora agravadas não podem ser tidas como realmente expressivas, 
não servindo, dessa forma, de premissa válida e suficiente para 
viabilizar o aumento da pena-base em 10 meses como ocorreu no caso.
3. Afastado aumento da pena-base promovido na sentença e 
confirmado no acórdão da apelação, a ordem foi concedida a fim de 
reduzir a pena privativa de liberdade de Jaqueline Lourenço da Silva a 7 
anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, e de Ana Paula Lima da Cruz a 6 
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, considerando-se as demais 
premissas da condenação.
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.

ACÓRDÃO

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, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, 
Antonio Saldanha Palheiro e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Brasília, 12 de junho de 2018 (data do julgamento).
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Superior Tribunal de Justiça

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 452.401 - SP (2018/0128689-3)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trago a 

apreciação da Turma o agravo regimental interposto pelo Ministério Público 

Federal contra a decisão às fls. 109/112, mediante a qual concedi liminarmente a 

ordem de habeas corpus. Eis a ementa do decisum:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. 
PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. 
EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CONFIGURADO.

Ordem concedida nos termos do dispositivo.

Segundo o agravante, [...] mostra-se patente a inadequação da via 

para impugnar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça que julgou apelação 

criminal (fl. 119). 

Além disso, [...] essa Corte Superior de Justiça tem reiteradamente 

pronunciado que o habeas corpus somente se revela como via adequada para a 

análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada 

do conjunto probatório e se houver flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos 

autos (fl. 120). 

Na espécie, ao contrário do assentado na decisão ora agravada, a 

natureza das drogas é altamente nociva e foi apreendida quantidade elevada de 

entorpecentes, o que se mostra suficiente para exasperar a pena-base, 

conforme determinado pelas instâncias de origem, de forma a punir as 

pacientes e coibir a prática de novos crimes (fl. 121).

Requer a Procuradoria Geral da República o provimento do agravo 

regimental.

É o relatório.
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Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 452.401 - SP (2018/0128689-3)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR): 

Sendo evidente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do writ e a 

concessão da ordem. Mesmo em se tratando de dosimetria da pena, constatada 

a desproporcionalidade do aumento da pena-base praticado pela instância 

ordinária, impõe-se a correção por meio do remédio heroico.

Reafirmo que as 15 porções de crack (25,28 g) encontradas em poder 

das ora agravadas não podem ser tidas como realmente expressivas, não 

servindo, dessa forma, de premissa válida e suficiente para viabilizar o aumento 

da pena-base como ocorreu no caso. 

Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão ora agravada, 

entendendo que a argumentação apresentada pelo Parquet não foi suficiente para 

infirmar esta motivação (fls. 109/112): 

[...]
Neste habeas corpus, a Defensoria Pública requer seja concedida 

liminarmente a ordem para fixar a pena-base de Ana Paula Lima da Cruz no 
mínimo legal e, com relação a Jaqueline Lourenço da Silva, redimensionar 
o quantum de aumento aplicado na primeira etapa do critério trifásico. 

Ambas foram condenadas por incursas no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, 
da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, Jaqueline ao 
cumprimento de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 
Ana Paula ao cumprimento de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em 
regime inicial fechado, e pagamento de 793 (Processo n. 
0000203-64.2015.8.26.0574, Controle n. 1.536/2015, da 1ª Vara Criminal de 
Avaré/SP). 

Esta foi a ementa escrita para o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo que negou provimento aos recursos defensivos; e, por maioria 
de votos, negou provimento ao recurso ministerial (fl. 55):

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação praticados nas 
imediações de estabelecimento de ensino. Apreensão de 25,28 g de "crack" 
e 3,95 g de "maconha". Sentença condenatória com relação ao delito de 
tráfico de drogas e absolutória para o de associação. Defesa requer a 
absolvição pela fragilidade probatória ou a desclassificação para consumo 
pessoal. “Parquet” requer a condenação pelo delito de associação. 
Materialidade e autoria induvidosas com relação à traficância. Associação 
ao tráfico não comprovada. Inexistência de comprovação da estabilidade e 

Documento: 1722170 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 22/06/2018 Página  4 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

permanência do vínculo associativo entre as Rés, necessários à 
configuração do delito. Dosimetria não merece reparo. Quantidade e 
natureza dos entorpecentes permitem a majoração da pena base, nos 
termos do art. 42 da Lei de Drogas. Causa de aumento comprovada, 
bastando que o delito seja cometido nas imediações dos locais elencados 
no inciso III do art. 40 da referida lei. Regime fechado decorre do quantum 
da pena e da reincidência, além da gravidade, consequências e hediondez 
do crime. Recursos não providos.

Aqui, alega a impetrante, entre outros aspectos, que não se pode perder 
de vista a inexpressiva quantidade de droga apreendida nestes autos, que 
totalizou pesos líquidos de 7,690 g (sete gramas e seiscentos e noventa 
miligramas) de maconha e 20,510 g (vinte gramas e quinhentos e dez 
miligramas) de crack, quantias estas sequer comparáveis às apreensões 
ocorridas país afora (fl. 4).

É o relatório.
Percebo, de plano, a existência de manifesto constrangimento ilegal 

passível de ser reparado imediatamente.
No que tange a Jaqueline, a pena-base foi aplicada 1 ano e 8 meses 

acima do mínimo legal, considerando-se, conforme a sentença, a existência 
de circunstâncias desfavoráveis, tendo em vista os maus antecedentes de fl. 
22, a natureza da droga – crack –, que possui maior potencialidade lesiva, a 
diversidade das drogas apreendidas – crack e maconha – e sua quantidade 
(fl. 50).

E, no que se refere a Ana Paula, nessa etapa, houve elevação de 10 
meses, em razão da maior potencialidade lesiva do crack, da diversidade e 
da quantidade apreendida.  

Para a Corte estadual, a dosimetria da pena não mereceu reparo. A 
propósito da pena-base, disse o acórdão o seguinte (fl. 62): 

Na primeira fase a pena de ambas as Rés foi majorada em 1/6 em razão 
da natureza altamente nociva e viciante de um dos entorpecentes 
apreendidos ("crack"), em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

A pena de JAQUELINE também foi majorada pelos maus 
antecedentes, ainda na fase inicial, resultando na fração total de 1/3.

Apesar de o cálculo da pena ser matéria sujeita a certa discricionariedade 
judicial, o fundamento adotado tendo em conta as circunstâncias do art. 42 
da Lei n. 11.343/2006 – as quais, sabe-se, são preponderantes sobre as do 
art. 59 do Código Penal – não se revela condizente com a realidade dos 
autos. Afinal, as 15 porções de crack encontradas em poder das 
pacientes não podem ser tidas como realmente expressivas, não 
servindo, dessa forma, de premissa válida e suficiente para viabilizar o 
aumento da pena-base.

Nessa linha, por exemplo, HC n. 427.177/SP, Ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 8/3/2018; e HC n. 366.112/SP, Ministro 
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/9/2016.

É o caso, portanto, de reduzir a pena-base de Jaqueline a 5 anos e 8 
meses (uma vez que remanescem os maus antecedentes) e a de Ana 
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Paula ao mínimo legal. Levando em conta os outros parâmetros do cálculo 
aplicados na sentença, mantidos pelo acórdão e aqui não impugnados 
(aumento de 1/6 pela reincidência e acréscimo de 1/6 pelo crime ter sido 
praticado nas imediações de estabelecimento de ensino), a pena privativa de 
liberdade das pacientes fica, ao final, redimensionada, respectivamente, para 
7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão e 6 anos, 9 meses e 20 dias de 
reclusão.

Concedo a ordem de habeas corpus a fim de reduzir a pena privativa de 
liberdade de Jaqueline Lourenço da Silva a 7 anos, 8 meses e 16 dias de 
reclusão, e de Ana Paula Lima da Cruz a 6 anos, 9 meses e 20 dias de 
reclusão, relativa ao Processo n. 0000203-64.2015.8.26.0574, Controle n. 
1.536/2015, da 1ª Vara Criminal de Avaré/SP. 

[...]

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA TURMA
 

AgRg   no
Número Registro: 2018/0128689-3 HC 452.401 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00002036420158260574  15362015  2036420158260574

EM MESA JULGADO: 12/06/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 RAFAELA COMUNALE ALEIXO  - SP307975 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ANA PAULA LIMA DA CRUZ 
PACIENTE  : JAQUELINE LOURENCO DA SILVA 

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 : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : ANA PAULA LIMA DA CRUZ 
AGRAVADO  : JAQUELINE LOURENCO DA SILVA 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 RAFAELA COMUNALE ALEIXO  - SP307975 
INTERES.  : TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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, negou provimento ao agravo regimental, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e 
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
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