
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.391.929 - RJ (2013/0205502-8)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE : GUILHERME MORAIS MACHADO 
ADVOGADOS : MAURO COELHO TSE  - RJ068336 
   SÉRGIO GUIMARÃES RIERA  - RJ093068 
   CARLOS ALEXANDRE O'DONELL MALLET E OUTRO(S) - 

RJ099809 
RECORRENTE : EMANUELE SAVINI 
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO  - RJ159751 
   ERIC DE SÁ TROTTE  - RJ178660 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Trata-se de recursos especiais interpostos por EMANUELE SAVINI e 
GUILHERME MORAIS MACHADO, com fulcro no art. 105, III, "a", da CF, de acórdão do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou provimento ao apelo da defesa e manteve a 
condenação dos recorrentes por infração aos arts. 33, c/c o 40, I, da Lei n. 11.343/2006,  à pena 
de 14 (catorze)  anos de reclusão, em regime fechado.

O julgado está assim ementado:

"DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PROVA 
DA AUTORIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. 
DOSIMETRIA DA PENA. REPROVABILIDADE. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO. PERSONALIDADE. AGRAVANTE GENÉRICA. 
LIDERANÇA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
1. É crime de tráfico internacional de drogas a tentativa de exportar para á 
Europa, de navio, 250 quilos de cocaína camuflada em vasos de plantas 
ornamentais.
2. O interrogatório prestado em sede policial, não obstante retratado em 
juízo, tem valor probatório, quando em consonância com as demais provas 
dos autos.
3. A coação moral irresistível deve ser minimamente comprovada por 
quem a alega. Inteligência do art. 156 do CPP.
4. Considerados o altíssimo grau de reprovabilidade da conduta, a enorme 
quantidade de cocaína apreendida (mais de um quarto de tonelada), a 
natureza e o potencial lesivo da droga e o elevado grau de premeditação e 
sofisticação da operação, afigura-se razoável a fixação da pena-base em 
patamar mais próximo do máximo do que do mínimo legal. Aplicação dos 
arts. 59 do CP e 42 da Lei n° 11.343/2006.
5. Não se aplica a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n° 
11.343/2006, a despeito da primariedade e dos bons antecedentes do réu, 
quando a grande quantidade de droga e/ou o modus operandi do tráfico 
indiquem, por si sós, tratar-se de organização criminosa.
6. Inexistindo elementos concretos a indicar personalidade negativa, não se 
pode incrementar a pena-base a esse pretexto.
7. Somente se aplica a agravante do art. 62, I, do CP quando o agente 
promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos 
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demais agentes.
8. E inepta a denúncia que não descreve com clareza, ainda que 
sucintamente, os fatos criminosos e suas circunstâncias. In casu, a 
conduta relativa à associação para o tráfico não foi minimamente descrita 
na peça inaugural, e eventual condenação, no ponto, violaria o princípio da 
congruência.
9. Apelações a que se nega provimento." (e-STJ, fls. 1.771-1.772.)

Nesta Corte, os recorrentes alegam negativa de vigência aos arts. 14, II, 59 do 
CP e 33, § 4º, 40, I, da Lei de Drogas. Para tanto, sustentam que: 

a) não foram utilizados fundamentos válidos para a majoração da pena-base, 
quase no máximo legal previsto para o tipo penal. Aduzem que o julgador considerou a 
quantidade e a natureza da droga, mas olvidou-se de valorar as demais circunstâncias favoráveis 
aos réus;

b) não é possível, sob pena de bis in idem, o cômputo da causa de aumento do 
art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 referente à transnacionalidade do delito, seja porque tal elemento 
já foi considerado na primeira fase da dosimetria da pena, seja porque está contido no verbo 
nuclear "exportar";

c) deve incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois 
não há prova nos autos de que integrem organização criminosa e não houve sequer condenação 
pelo crime de associação para o tráfico. Afirmam, também, que "a quantidade e a natureza da 
droga não servem para indicar, presumidamente, uma organização criminosa";

d) há de se reconhecer a modalidade tentada do delito de tráfico de drogas, uma 
vez que a droga que seria encaminhada à Itália foi apreendida em solo brasileiro, no Porto de 
Itaguaí, dentro de um container.

Requerem o provimento do recurso para que seja corrigida a pena-base, afastada 
a majorante da transnacionalidade e aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006.

Contrarrazões apresentadas às fls. 2.156-2.161 (e-STJ).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento dos recursos 

(e-STJ, fls. 2.244-2.251).
É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.391.929 - RJ (2013/0205502-8)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE : GUILHERME MORAIS MACHADO 
ADVOGADOS : MAURO COELHO TSE  - RJ068336 
   SÉRGIO GUIMARÃES RIERA  - RJ093068 
   CARLOS ALEXANDRE O'DONELL MALLET E OUTRO(S) - 

RJ099809 
RECORRENTE : EMANUELE SAVINI 
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO  - RJ159751 
   ERIC DE SÁ TROTTE  - RJ178660 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
  

EMENTA

PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
DROGAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUMENTO 
PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 
N. 11.343/2006. AGENTES QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE 
CRIMINOSA. MODIFICAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE 
FATOS. SÚMULA 7/STJ. MAJORANTE DO ART. 40, I, DA LEI N. 
11.343/2006. CARACTERIZADA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRANSNACIONALIDADE 
DO DELITO. SUFICIÊNCIA. DELITO CONSUMADO. TIPO PENAL DE 
AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O aumento da pena-base está devidamente fundamentado na valoração 
negativa da culpabilidade dos agentes e nas circunstâncias do delito, na medida 
em que foram destacadas a gigantesca quantidade de cocaína apreendida (mais 
de um quarto de tonelada – 250 kg), sua natureza altamente lesiva, a 
premeditação e a sofisticação da operação dissimulada de exportação de plantas 
ornamentais para viabilizar o tráfico internacional de entorpecentes, mediante, 
inclusive, o uso de uma das empresas de um dos recorrentes.
2. Devidamente motivada a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, 
não se identifica a alegada ofensa ao art. 59 do CP, sobretudo quando 
considerado que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e a 
natureza da droga encontrada são circunstâncias que devem sempre preponderar 
(Precedentes).
3. A teor do disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para que incida a causa 
especial de diminuição de pena aos condenados pelo delito de tráfico de drogas, é 
necessário que o agente seja reconhecidamente primário, ostente bons 
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização 
criminosa. 
4. Na hipótese, a "quantidade de droga e o modus operandi" em que cometido o 
delito evidenciam a habitualidade delitiva dos recorrentes, que aderiram a grupo 
criminoso responsável pelo tráfico internacional de drogas, razão pela qual não é 
possível a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A 
revisão desse entendimento demanda o revolvimento do conteúdo 
fático-probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. Esta Corte tem posicionamento reiterado de que, por se tratar o art. 33, caput, 
da mencionada lei, de tipo penal de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, 
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ou seja, com a previsão de inúmeras condutas delitivas (trazer consigo, transportar 
etc.), o agravamento da pena pela internacionalidade do tráfico de drogas não 
configura bis in idem, como, na hipótese, em que os recorrentes incorreram nas 
condutas de "transportar", "ter em depósito" e "trazer consigo" (Precedentes).
6. Para a incidência da majorante da transnacionalidade, é suficiente a 
comprovação, na instrução criminal, de que os agentes tinham como intento a 
disseminação do vício no exterior, sendo indiferente o fato de não terem 
conseguido ultrapassar as fronteiras nacionais com a substância ilícita 
(Precedentes).
7. O delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, classificado como de 
ação múltipla ou de misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer dos 
verbos nele previstos, no caso, como dito, as condutas de "transportar", "ter em 
depósito" e "trazer consigo". Portanto, não há falar em crime tentado sob o 
argumento de que a conduta de "exportar" não se completou, porque os 
entorpecentes não saíram dos limites fronteiriços brasileiros (Precedentes).
8. Recursos especiais não providos.

  
  
  
  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Os recursos não comportam provimento.
Segundo consta no acórdão recorrido, "GUILHERME e EMANUELE foram 

presos em flagrante no Porto de Itaguaí em 21/11/2010, quando tentavam exportar 250,8 quilos 
de cocaína camuflada em vasos de plantas ornamentais, com destino ao Porto de Gioia Tauro, no 
sul da Itália. [...] A operação policial logrou encontrar, ainda, no porta-malas do automóvel 
Vectra preto de EMANUELE, mais 22 quilos de cocaína" (e-STJ, fl. 1.734).

Quanto à suposta negativa de vigência do art. 59 do CP, o Tribunal de origem 
justificou a majoração da pena-base nos seguintes termos:

"Tampouco merece ser acolhido o pedido genérico de redução da pena, 
tendo em vista a razoabilidade de sua fixação nos patamares postos pelo 
Juízo de origem, considerados o altíssimo grau de reprovabilidade da 
conduta, a enorme quantidade de cocaína apreendida (mais de um quarto 
de tonelada), a natureza e o potencial lesivo da droga e o elevado grau de 
premeditação e sofisticação da operação. E essas circunstâncias em nada se 
alteram pelo fato de serem os réus, até o momento, primários e de bons 
antecedentes. Assim é que a fixação da pena-base de GUILHERME e 
EMANUELE em 12 anos, mais próxima do máximo legal (15 anos) do que 
do mínimo (cinco), afigura-se perfeitamente consentânea com o disposto 
nos arts. 59 do CP e 42 da Lei n° 11.343/2006." (e-STJ, fl. 1.754.)

Na sentença, consta:

"GUILHERME MORAES MACHADO. O acusado é primário e não ostenta 
antecedentes criminais comprovados nos autos. Quanto à sua 
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culpabilidade, verifico que ela se apresenta razoavelmente elevada, pois o 
réu tem nível sócio-econômico e formação profissional indicativas de um 
maior grau de conhecimento da ilicitude e de exigibilidade de conduta 
conforme ao direito. GUILHERME é um jovem de classe média, tem 
família estruturada, recebeu de herança, entre outros bens, uma empresa 
que era administrada por seu pai, e, a despeito de tantas oportunidades que 
a vida lhe ofereceu, optou por trilhar o caminho do crime. A natureza da 
droga apreendida, cocaína, representa um importante fator de agravamento 
da pena, dada a sua alta capacidade de causar dependência, mesmo quando 
traficada em pequenas quantidades. Ademais, a operação de tráfico por ele 
engendrada junto com EMANUELE envolvia pouco mais de um quarto de 
tonelada de cocaína (cerca de 250 kg), o que demonstra o altíssimo grau 
de lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado. A quantidade em questão 
é apta a gerar milhões de doses de consumo individual, atingindo um sem 
número de pessoas. Por fim, quanto às circunstâncias em que praticado o 
crime, restou assentado na fundamentação que ele é produto da atuação de 
uma organização criminosa à qual, indiscutivelmente, GUILHERME 
pertence. As circunstâncias do crime envolvem, ainda, um elevado grau de 
premeditação e sofisticação. GUILHERME participou da cuidadosa 
preparação da operação, o que levou vários dias. Ele teve fundamental 
importância na camuflagem da droga, que foi escondida em vasos de 
plantas ornamentais sob pedras falsas (argila expandida) especialmente 
encomendadas por sua empresa. Em poucas palavras, foi simulada uma 
operação de exportação de plantas para viabilizar a realização do tráfico. Em 
razão destas circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis ao acusado, 
fixo a pena-base bastante afastada do mínimo legal, a saber em 12(doze) 
anos de reclusão.
[...]
EMANUELE SAVINI. O acusado é primário e não ostenta antecedentes 
criminais comprovados nos autos. A reprovabilidade da conduta de 
EMANUELE está em patamar semelhante à de GUILHERME. Quanto à 
culpabilidade, verifico, assim como o fiz em relação a GUILHERME, que 
ela se apresenta razoavelmente elevada, pois o réu tem nível 
sócio-econômico e formação profissional a indicar uma maior exigibilidade 
de conduta conforme ao direito. Trata-se de pessoa que trabalha no ramo 
de exportação e importação, conhecedor, portanto, dos meandros das 
referidas operações há pelo menos seis anos, faz viagens regulares a outros 
estados da federação, e ao seu próprio país natal. Era, portanto, mais 
exigível de sua parte que não se aproveitasse de eventuais falhas na 
atividade de fiscalização aduaneira para praticar um crime de tamanha 
gravidade. Quanto às circunstâncias, restou assentado na fundamentação 
que ele é produto da atuação de uma organização criminosa à qual, 
indiscutivelmente, EMANUELE pertence. As circunstâncias do crime 
envolvem, ainda, um elevado grau de premeditação e sofisticação. 
EMANUELE também participou da cuidadosa preparação da operação, o 
que levou vários dias. Ele teve fundamental importância na aparência de 
legalidade da operação, já que através de sua empresa providenciou todos 
os documentos necessários à viabilização da operação de exportação 
simulada. A natureza da droga apreendida, cocaína, também representa um 
fator de agravamento da pena, dada a sua alta capacidade de causar 
dependência, mesmo quando traficada em pequena quantidade. E, no caso 
destes autos, como já afirmado na fixação da pena de GUILHERME, a 
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quantidade de droga é o fator mais marcante da imensa reprovabilidade da 
conduta do acusado. A operação de tráfico teve por objeto pouco mais de 
um quarto de tonelada de cocaína (cerca de 250 kg), o que demonstra o 
altíssimo grau de lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado. A 
quantidade em questão é apta a gerar milhões de doses de consumo 
individual, atingindo um sem número de pessoas. Em razão destas 
circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis ao acusado, fixo a 
pena-base afastada do mínimo legal, a saber em 12(doze) anos de 
reclusão." (e-STJ, fl. 1.193-1.184.)

De início, convém destacar que a individualização da pena, como atividade 
discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade 
ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência 
e o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese dos autos, observa-se que a pena-base foi aumentada em 7 anos de 
reclusão levando-se em conta a culpabilidade exacerbada dos recorrentes, as circunstâncias do 
delito, a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Segundo se depreende, na aferição do elevado grau de reprovabilidade das 
condutas dos agentes foi considerado o "nível sócio-econômico e formação profissional 
indicativas de um maior grau de conhecimento da ilicitude e de exigibilidade de conduta conforme 
ao direito", assim como, em relação ao recorrente EMANUELE SAVINI, "o fato de que trabalha 
no ramo de exportação e importação, conhecedor, portanto, dos meandros das referidas 
operações há pelo menos seis anos" e a sua fundamental importância na "aparência de legalidade 
da operação, já que através de sua empresa providenciou todos os documentos necessários à 
viabilização da operação de exportação simulada".

As instâncias antecedentes também ressaltaram a sofisticação e premeditação da 
conduta criminosa, haja vista a simulação da operação de exportação de plantas para viabilizar o 
tráfico internacional de drogas. As substâncias entorpecentes foram escondidas em vasos de 
plantas ornamentais sob pedras falsas, especialmente encomendadas pela empresa de 
EMANUELE SAVINI.

Sopesou-se, ainda, de forma preponderante, nos termos do art. 42 da Lei n. 
11.343/2006, a enorme quantidade – mais de um quarto de tonelada de cocaína (250,8 kg) – e a 
natureza da droga apreendida – de alta capacidade lesiva.

Portanto, da leitura dos excertos, não se identifica a mencionada afronta ao art. 
59 do CP, uma vez que a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal tem como 
fundamento a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do delito, da quantidade e 
da natureza da droga apreendida, estas últimas, inclusive, elencadas legalmente como 
preponderantes.

No mesmo sentido:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. 
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DA 
CULPABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. NULIDADES. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO 
CONCRETA E IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA 
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
8. Havendo sido concretamente fundamentada a exasperação da 
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reprimenda-base, com base em elementos concretos e diversos dos tipos 
penais violados - modo de transporte da substância entorpecente, natureza 
e quantidade de drogas apreendidas -, não há falar em violação do art. 59 
do Código Penal."
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não 
provido."
(REsp 1.136.233/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS 
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O 
NARCOTRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUMENTO 
PROPORCIONAL À REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA 
DE COAÇÃO ILEGAL.
1. Não há falar em desproporcionalidade na fixação da reprimenda acima do 
mínimo legal, quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, mormente 
porque a quantidade e a natureza da substância apreendida - 362 kg de 
cocaína - autorizam a exasperação da pena tal como procedido.
[...]
2. Agravo Regimental improvido." 
(AgRg no AgRg no HC 251.791/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE 
ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, 
QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 25/08/2015.)

Em relação à aplicação da causa especial de diminuição de pena, melhor sorte 
não socorre aos recorrentes.

Nos embargos de declaração, a minorante foi mantida afastada pelos seguintes 
fundamentos:

"Quanto à queixa de não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º 
do mencionado art. 33, afastada pelo acórdão embargado forte no 
entendimento de que os ora Embargantes integravam organização 
criminosa, é preciso dizer que a jurisprudência já se pacificou no sentido de 
que, na hipótese de condenação por tráfico em concurso de agentes, é 
possível admitir-se a participação em organizações do gênero, mesmo que 
não tenham sido comprovados os requisitos da associação descrita no art. 
35 da mesma lei. Basta que a quantidade da droga e o modus operandi 

sejam indicativos de que não se trata de atividade eventual.
"Mesmo a participação em atividade subalterna ou marginal na organização
será suficiente para impedir a diminuição", afirma o Juiz Federal José Paulo
Baltazar Júnior. Além disso, podem constituir indícios positivos nesse 
sentido a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, os 
apetrechos relacionados ao tráfico apreendidos, a quantidade de droga e os 
antecedentes." (e-STJ, fl. 1.885 – grifo nosso)

Nos termos do disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para que incida a causa 
especial de diminuição de pena aos condenados pelo delito de tráfico de drogas, é necessário que 
o agente seja reconhecidamente primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a 
atividades criminosas ou integre organização criminosa. 
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O entendimento desta Corte é de que a mencionada norma legal tem como 
objetivo beneficiar, apenas, pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem 
do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP; Rel. Ministro 
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015).

Tem-se decidido também que, na falta de parâmetros legais, a quantidade de 
droga apreendida, dentre outras circunstâncias do delito, pode servir para a definição do patamar 
de redução – de um sexto até dois terços – e para impedir a aplicação do referido benefício 
quando evidenciar a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes (AgRg no REsp 
1.298.240/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 22/06/2016; AgRg nos EDcl no 
AREsp 869.591/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016).

Na espécie, verifica-se que as instâncias antecedentes, com amparo na 
"quantidade de droga e no modus operandi" em que cometido o delito, concluíram que os 
recorrentes integravam organização criminosa, o que justificou a não aplicação da benesse legal.

Embora ausente a definição jurídica para o crime de organização criminosa à 
época do fato, convém anotar que as circunstâncias descritas no acórdão impugnado não deixam 
dúvida quanto a habitualidade dos recorrentes no comércio ilícito de entorpecentes. 

Assim, na esteira da jurisprudência desta Corte, presentes fatos concretos que 
indiquem a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas – in casu, ao tráfico internacional 
de drogas –, a alteração desse entendimento demanda o revolvimento do conteúdo 
fático-probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ).

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO 
DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO 
REDUTOR DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 
SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inviável a apreciação de tese (absolvição pelo delito do art. 35 da Lei 
11.343/2006) sequer suscitada nas razões do recurso especial, por se tratar 
de inovação recursal inadmissível em agravo regimental.
2. A decisão agravada está em absoluta conformidade com a massiva 
jurisprudência desta Corte, assentada no sentido de que aferir a dedicação a 
atividades criminosas, para o fim de negar ou deferir o redutor da pena 
previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, demanda o revolvimento de 
fatos e provas o que é terminantemente vedado pela Súmula 7.
3. Agravo regimental improvido." 
(AgRg no AREsp 644.360/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/11/2015.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À 
ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME 
SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.
1. Uma vez que foram apontados elementos concretos que indicam a 
dedicação do ora agravante a atividades criminosas, notadamente ao tráfico 
de drogas, entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o 
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acusado não se dedicaria a atividades delituosas, demanda revolvimento do 
conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, 
providência essa que é vedada em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 
do Superior Tribunal de Justiça." 
(AgRg no AREsp 749.610/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, DJe 25/11/2015.)

Vale ressaltar que, como posto no acórdão recorrido, a declaração de inépcia da 
denúncia no tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas não impede a conclusão de 
que os recorrentes se dedicam ao tráfico de drogas, quando evidenciado tal fato na gigantesca 
quantidade de droga apreendida e na sofisticação da operação para a disseminação do vício no 
exterior (e-STJ, fl. 1.881).

Em relação à indevida aplicação da causa de aumento do art. 40, I, da Lei de 
Drogas, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento reiterado de que, por se tratar o art. 
33, caput, da mencionada lei, de tipo penal de conteúdo misto alternativo, com a previsão de 
inúmeras condutas delitivas (trazer consigo, transportar etc.), o agravamento da pena pela 
internacionalidade do tráfico de drogas não configura bis in idem, como, na hipótese, em que os 
recorrentes incorreram nas condutas de "transportar", "ter em depósito" e "trazer consigo".

A propósito, o julgado que respalda esse entendimento:

"3. O STJ já sedimentou entendimento de que, por se tratar o crime de 
tráfico de drogas de delito de ação múltipla, inviável é o reconhecimento de 
bis in idem na conduta de quem exporta entorpecentes, pois o simples fato 
de "trazer consigo" a substância se mostra suficiente à configuração da 
tipicidade formal, enquadrando a conduta ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
4. Logo, no caso em análise, a majorante prevista no art. 40, I, da Lei n. 
11.343/2006 pode ser legitimamente aplicada, porquanto justificada por 
fundamento diverso, notadamente a prisão do recorrente quando preparava 
seu embarque para o exterior com a droga em seu poder."
(AgRg no REsp 1435095/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 25/11/2015).

Ademais, para a incidência da majorante da transnacionalidade, é suficiente a 
comprovação, na instrução criminal, de que os agentes tinham como intento a disseminação do 
vício no exterior, sendo indiferente que não tenham conseguido ultrapassar as fronteiras nacionais 
com a substância ilícita para a configuração da referida causa de aumento (REsp 146.056/RS, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

Por fim, a modalidade tentada do delito foi afastada pela Corte de origem, nos 
seguintes termos:

"O crime de tráfico de entorpecentes, nas palavras de Guilherme de Souza 
Nucci, "é infração penal de perigo, representando a probabilidade de dano à 
saúde das pessoas"19. Não se exige a produção de resultado para a sua 
consumação.
Ademais, embora a exportação propriamente dita tenha sido frustrada, não 
se caracterizou a tentativa de tráfico, até porque esse crime, como anotam 
os
doutrinadores, é misto alternativo, consumando-se pela realização de 
qualquer das condutas descritas no tipo, inclusive "transportar" e "ter em 
depósito", como ocorreu na hipótese." (e-STJ, fl. 1.735.) 
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De fato, ainda que a conduta de exportar não tenha se completado, pois os 
entorpecentes não saíram dos limites fronteiriços brasileiros, sendo o tipo penal do tráfico de 
drogas de ação múltipla ou misto alternativo, a consumação do delito se opera com a realização 
de qualquer outro núcleo verbal previsto na norma, no caso em apreço, como dito, as condutas de 
"transportar", "ter em depósito" e "trazer consigo".

In casu, além de terem sido encontrados 22 quilos de cocaína no interior do 
veículo utilizado por EMANUELE SAVINI, foi comprovado que os recorrentes tinham em 
depósito e foram os responsáveis pelo transporte da droga ao Porto de Itaguaí (e-STJ, fls. 
1.134-1.135). Não há, portanto, que falar em delito tentado, visto que foram praticados todos os 
atos de execução para a configuração do tráfico internacional de drogas (CC 41.775/RS, Rel. 
Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2004, DJ 14/06/2004).

À vista do exposto, nego provimento aos recursos especiais.
É como voto.
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