
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 760.794 - RS (2015/0203386-9)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE : ALEXANDRO MARCELO NOGUEIRA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. 
EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA E CONSEQUÊNCIAS DO 
DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO 
DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. 
CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a 
parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, 
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, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e 
da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
2. Hipótese em que é válido e proporcional o aumento da pena-base em 1 ano e 6 
meses de reclusão, tendo como fundamento a expressiva quantidade de droga 
apreendida (mais de 22 quilos de pasta base de cocaína), consoante determina o 
art. 42 da Lei de Drogas, bem como em razão da aferição desfavorável das 
consequências do crime ("devido a conduta reprovável do acusado, que [envolveu 
na prática delitiva] sua genitora  - com problemas de saúde - e de sua cônjuge, e 
[resultou] na apreensão e submissão dos menores a procedimento infracional 
perante a Vara da Infância e da Juventude").
3. De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será 
aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática 
delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente. O núcleo verbal envolver 
impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das 
drogas, a qualquer pretexto. Concluído pelas instâncias ordinárias que a 
empreitada criminosa teria envolvido dois adolescentes, a alteração desse 
entendimento demanda exame amplo e profundo do elemento probatório, inviável 
na sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo regimental não provido.

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental. 

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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Brasília (DF), 04 de dezembro de 2018 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS 
Relator
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 760.794 - RS (2015/0203386-9)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE : ALEXANDRO MARCELO NOGUEIRA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS: 

Trata-se de agravo interposto por ALEXANDRE MARCELO NOGUEIRA 
contra decisão dessa Relatoria, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso 
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (e-STJ, fls. 712-716).

Alega a defesa, em suma, que "a fundamentação utilizada para valorar 
negativamente as consequências do crime no caso do agravante não são justificáveis." (e-STJ, fl. 
725)

Assevera que "o agravante, desde a sua prisão, bem como no momento de seu 
interrogatório judicial, atribuiu somente a ele a responsabilidade pelo tráfico das drogas 
apreendidas, a fim de que não fosse atribuída nenhuma consequência à sua mãe e companheira, 
assim como aos menores presentes no carro." (e-STJ, fl. 725)

Por fim, aduz que "a simples presença de adolescente no veículo em que 
transportada a droga, como foi o caso, não caracteriza a incidência do inciso VI, do art. 40, da 
Lei de Drogas. A incidência da norma apenas justifica-se quando o crime se dá em concurso do 
menor de idade ou quando a este se destina e, por sua condição de vulnerabilidade, é envolvido 
diretamente na execução do delito, o que não se deu na espécie." (e-STJ, fl. 727)

Requer, assim, a retratação da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo 
desse órgão colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso especial interposto em todos 
os seus termos.

É o relatório.
 

Documento: 1778477 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/12/2018 Página  3 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 760.794 - RS (2015/0203386-9)
  
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE : ALEXANDRO MARCELO NOGUEIRA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. 
EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA E CONSEQUÊNCIAS DO 
DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO 
DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. 
CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a 
parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, 
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, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e 
da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
2. Hipótese em que é válido e proporcional o aumento da pena-base em 1 ano e 6 
meses de reclusão, tendo como fundamento a expressiva quantidade de droga 
apreendida (mais de 22 quilos de pasta base de cocaína), consoante determina o 
art. 42 da Lei de Drogas, bem como em razão da aferição desfavorável das 
consequências do crime ("devido a conduta reprovável do acusado, que [envolveu 
na prática delitiva] sua genitora  - com problemas de saúde - e de sua cônjuge, e 
[resultou] na apreensão e submissão dos menores a procedimento infracional 
perante a Vara da Infância e da Juventude").
3. De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será 
aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática 
delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente. O núcleo verbal envolver 
impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das 
drogas, a qualquer pretexto. Concluído pelas instâncias ordinárias que a 
empreitada criminosa teria envolvido dois adolescentes, a alteração desse 
entendimento demanda exame amplo e profundo do elemento probatório, inviável 
na sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo regimental não provido.

  
  
  

VOTO

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

O inconformismo do agravante não merece prosperar.
A decisão agravada, a seguir transcrita, deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos:
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"O Tribunal de origem manteve a pena-base fixada na sentença pelos 
seguintes fundamentos:

"Eis o que restou consignado pelo julgador sentenciante:
'Analisando as circunstâncias estabelecidas nos art. 59 do Código Penal e 
art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que o grau de culpabilidade é normal à 
espécie. Não há elementos nos autos que permitam avaliar a conduta 
social e a personalidade do acusado. Em que pese a extensa ficha criminal 
do acusado, não há nos autos notícia acerca da existência de maus 
antecedentes. Os motivos do crime são normais à espécie. A vítima não 
favoreceu a ocorrência do fato. As consequências do crime são graves, 
vez que o acusado, ao traficar droga em um veículo na companhia de suas 
mãe e esposa, a primeira, inclusive, acometida por graves problemas de 
saúde, acabou por sujeita-las a prisão por considerável período, fato que, 
certamente, causou-lhes graves prejuízos morais. De igual sorte, são as 
circunstâncias do crime de elevada gravidade, em razão da natureza e da 
quantidade da droga traficada pelo acusado (cocaína, parte na forma se 
sal e parte na forma de base livre), a qual possui alto poder viciante e é 
capaz de causar graves danos à saúde pública.
Observo, por oportuno, que tal circunstância não será utilizada na 3º fase 
de fixação da pena, para o fim de aumentá-la. Com efeito, fixo a pena base 
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, acrescidos de 650 
(seiscentos e cinquenta) dias-multa.
[...]

Pois bem. No caso dos autos, tenho que é de ser mantida a pena-base em 
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando que foram 
negativadas, nesta primeira etapa, as vetoriais referentes às 
circunstâncias (natureza e quantidade de droga) e consequências do 
crime, tendo em conta os efeitos deletérios da cocaína, em comparação 
com outras drogas, e o número potencial de pessoas que poderiam ter 
sua saúde prejudicada, caso não houvesse ocorrido a apreensão, 
considerando a considerável quantidade de entorpecente (mais de vinte e 
dois quilogramas de pasta base de cocaína).
Com efeito, entendo que a circunstância fática de ter o réu sujeitado a 
mãe, a esposa, seu filho e a filha de sua esposa (menores de idade) ao 
transporte de substância entorpecente, com o intuito de simular a 
regularidade da viagem, justifica o incremento da pena tanto em razão das 
circunstâncias como das consequências do crime. Esta última, devido a 
conduta reprovável do acusado, que motivou a prisão de sua genitora 
(com problemas de saúde) e de sua cônjuge, e a apreensão e submissão 
dos menores a procedimento infracional perante a Vara da Infância e da 
Juventude (evento 117 da ação penal).
Saliento que a natureza e a quantidade da droga foram erigidas à 
condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo artigo 42 
da Lei de Tóxicos.
Destaco, também, que a intenção do legislador, ao determinar como 
preponderantes (artigo 42 da Lei de Drogas), sobre as circunstâncias 
previstas no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da 
droga, foi justamente no sentido de autorizar o aumento da pena-base em 
quantum superior ao dos outros vetores.
Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de vinte e 
dois quilos de pasta base de cocaína), aliada a natureza nefasta desse tipo 
de entorpecente, enseja o agravamento da pena-base com a valoração 
negativa dos vetores quantidade e natureza da substância entorpecente, 
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nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.
Saliento que o quantum estabelecido na sentença se mostra adequado e 
suficiente para fins de resposta penal sancionatória, não se visualizando 
motivos para a aplicação de montante diverso." (e-STJ, fls. 560-562)

A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros 
abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador 
atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso 
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão 

motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da 

legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do 
cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do 
art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na 
Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos 
vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a 
personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no 
art. 59 do Código Penal.
No caso, observa-se que as instâncias ordinárias, atentas ao disposto no 
art. 42 da Lei de Drogas, sopesaram a expressiva quantidade de droga 

apreendida (mais de 22 quilos de pasta base de cocaína), bem como as 

consequências do crime ("devido a conduta reprovável do acusado, que 
motivou a prisão de sua genitora (com problemas de saúde) e de sua 
cônjuge, e a apreensão e submissão dos menores a procedimento 
infracional perante a Vara da Infância e da Juventude (evento 117 da ação 
penal)"- e-STJ, fl. 561) para aumentar a pena-base do recorrente em 1 ano 
e 6 meses de reclusão acima do mínimo legal.
Tendo sido apresentados elementos válidos para a majoração da reprimenda 
básica, não se identifica a alegada contrariedade do art. 59 do CP, 
sobretudo quando presente circunstância elencada legalmente como 
preponderante, e as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao 
delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão. 
Nesse sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. 
DOSIMETRIA. PENA-BASE  FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. 
POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL.
1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, 
como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o 
previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da 
substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, 
consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas.
2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da 
natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, 
encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do 
caso versado.
[...]
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017);

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  
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TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 
EXASPERAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA; 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO TRÁFICO 
PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO EM 1/6. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. LEGALIDADE. CONDIÇÃO DE MULA. NÃO 
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NE 
REFORMATIO IN PEJUS. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. 
AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE 
PROVIMENTO.
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem 
fundamentos aptos a ensejar a exasperação da pena-base, por demonstrar 
maior reprovabilidade da conduta.
[...]
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 674.735/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANÁLISE 
DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. BIS IN IDEM. NÃO 
OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS EM 
MOMENTOS DIVERSOS DA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A revaloração dos elementos probatórios constantes da denúncia, 
sentença e do acórdão recorridos, não implicam revolvimento das provas 
dos autos, sendo admissível na via do especial para fins de fixação da 
interpretação da legislação federal. Precedentes.
2. Mostra-se plenamente possível a valoração negativa das 
circunstâncias do delito quando a fundamentação está calcada em 
elementos concretos, oriundos do caso em apreço, assim como na 
espécie, onde se observa que a agravada praticava o tráfico de drogas em 
sua própria residência, local também habitado por seus filhos menores, 
que presenciavam a prática delituosa, elementos estes que refletem um 
alto grau de reprovabilidade na conduta do agente, e, portanto, autorizam 
o incremento da reprimenda corporal da acusada em sua primeira fase.
3. Se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista os 
elementos concretos, extraídos dos autos, que revelaram o alto grau de 
reprovabilidade da conduta da agente e o quantum de redução na terceira 
etapa da dosimetria foi determinado em 1/6 (um sexto) em razão da 
quantidade e natureza das drogas apreendidas, não há que se falar em bis 
in idem, vez que não foram utilizadas as mesmas circunstâncias fáticas em 
momentos distintos da dosimetria.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.025.266/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 
02/03/2017)

Na hipótese, cumpre ressaltar que às consequências do delito devem ser 
entendidas como o resultado da ação do agente. Logo, a avaliação negativa de tal circunstância 
judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se 
revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, a conduta do recorrido motivou a prisão de 
sua genitora (com problemas de saúde) e de sua cônjuge, além da apreensão e submissão dos 
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dois adolescentes a procedimento infracional perante a Vara da Infância e da Juventude, o que 
permite concluir pela maior reprovabilidade da sua conduta, a autorizar a exasperação da 
pena-base.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E 
NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PACIENTE FRANCISCO, 
QUE APRESENTA DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES, APTAS A 
CONFIGURAREM MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO 
PRETÉRITA DIVERSA UTILIZADA PARA CARACTERIZAR A 
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA 
PENA APLICADA NA PRIMEIRA FASE PARA O PACIENTE 
FRANCISCO. PACIENTE ELAINE, QUE NÃO APRESENTA MAUS 
ANTECEDENTES. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA 
PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A 
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 
N. 1.154.752/RS. ILEGALIDADE DEMONSTRADA QUANTO À 
DOSIMETRIA DA PENA DA PACIENTE ELAINE. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
- 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 writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos 
de flagrante ilegalidade. 
- Acerca da dosimetria da pena, deve-se considerar que, apesar de a 
jurisprudência desta Corte entender como razoável e proporcional a fração 
de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial, tal análise não é uma 
operação aritmética, na qual se atribui pesos absolutos para cada uma delas, 
sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, 
em decorrência do que a escolha do quantum de reprimenda a ser aplicado 
será determinado principalmente pelas particularidades do caso. Assim, é 
possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que 
tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja 
fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 1.43.071/AM, 
Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
6/5/2015).
- No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram especialmente a gravidade 
concreta da conduta praticada pelos pacientes, tendo em vista a apreensão 
de expressiva quantidade de drogas, inclusive de entorpecente cuja natureza 
é especialmente nefasta - 284,5g de cocaína e 252,3g de maconha. Tal 
fundamento é idôneo para exasperar a pena-base, nos termos do disposto 
no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

- Ademais, igualmente idônea a fundamentação utilizada para valorar 
negativamente as circunstâncias do delito, porquanto os acusados 
utilizavam, para a prática criminosa, a casa onde residia a mãe de um deles, 
senhora doente, a qual contava com oitenta anos à época dos fatos, 
causando perturbações a ela e aos demais familiares, conforme consignado 
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nos autos. Tais elementos, devidamente destacados pelas instâncias 
ordinárias, conferem ao ilícito praticado maior reprovabilidade, o que enseja 
proporcional resposta penal.
[...]
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as 
penas impostas à paciente Elaine Lira Santana para 6 anos e 3 meses de 
reclusão, em regime inicial fechado, mais 625 dias-multa."
(HC 435.713/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018)

"CRIMINAL. HC. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PLEITO 
DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ILEGALIDADES 
NÃO-DEMONSTRADAS DE PRONTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. NULIDADE DA SENTENÇA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS 
PELA DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO 
MOTIVADO DO MAGISTRADO SINGULAR. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO 
ADEQUADA.  CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 
PROGRESSÃO DE REGIME. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
2º, § 1º DA LEI N.º 8.072/90 DECLARADA INCIDENTER TANTUM 
PELO PLENÁRIO DO STF. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS 
A SEREM EXAMINADOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESSA EXTENSÃO, 
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam 
a absolvição do paciente, condenado pelo crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes.
Análise que, em razão da necessidade de dilação do conjunto 
fático-probatório, é inviável na via eleita.
É descabida qualquer análise mais acurada da condenação imposta nas 
instâncias inferiores, assim como a verificação da sua justiça, se não 
evidenciada flagrante e inequívoca ilegalidade, tendo em vista a 
impropriedade do meio eleito. Precedentes.
O impetrante não alega ter sido vedada à defesa a produção de alguma 
prova, o que de fato poderia vir a caracterizar provável cerceamento ao 
direito de defesa do paciente, limitando-se a afirmar que o Magistrado, ao 
proferir o édito condenatório, não teria acolhido as versões apresentadas 
pela defesa.
Ao Julgador compete decidir de acordo com o seu livre convencimento, 
desde que motivadamente, o que efetivamente se deu no caso em tela, eis 
que foram afastadas as versões apresentadas pelo réu e pelas menores por 
ele utilizadas como "mulas" para o transporte da droga, por terem se 
revelado inverídicas diante do conjunto probatório colhido durante a 
instrução criminal.
A incursão no mérito da opção feita pelo Magistrado singular ao acolher ou 
rejeitar as provas dos autos não pode ser feita em sede de habeas corpus, 
ante o revolvimento de fatos e provas que se faria necessário.
 A majoração da pena-base acima do mínimo legal se deu com base nas 
circunstâncias do delito, porquanto o paciente se utilizou de menores (duas 
meninas) para o transporte da droga entre a capital do estado e a cidade de 
Três Lagoas/MS, as quais, expondo suas vidas a risco, trouxeram dentro 
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do aparelho digestivo cerca de 500 gramas de cocaína, cada uma.
A pena aplicada ao paciente pelo Magistrado singular foi 
fundamentadamente fixada, após a análise das circunstâncias judiciais do 
art. 59 do Estatuto Repressor, obedecendo aos critérios de lei, com a 
devida ressalva dos motivos que levaram à indigitada exasperação do seu 
quantum.
[...]
 Ordem parcialmente conhecida, e nessa extensão, parcialmente concedida, 
nos termos do voto do Relator."
(HC 54.277/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado 
em 19/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 394)

Do mesmo modo, não assiste à defesa no tocante ao pleito de afastamento da 
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

No ponto, o acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado:

"Na terceira etapa, o magistrado de piso aplicou a majorante da 
transnacionalidade (artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas), cuja 
caracterização foi devidamente esclarecida alhures.

Ainda nesta fase, o julgador singular fez valer a aplicação do inciso VI 

do artigo em comento, uma vez que quando da prática do crime, 

incontroversamente, estava em companhia de dois adolescentes, os 

quais acabaram sendo apreendidos e submetidos a procedimento 

infracional perante a Vara da Infância e da Juventude (evento 117 da 

ação penal).
Havendo multiplicidade de causas de aumento, o patamar de acréscimo 
deverá ser fixado em razão do número de majorantes presentes, sendo 
correto o entendimento de que 'O aumento de pena decorrente da 
incidência do art. 40 da Lei nº 11.343/06 em patamar superior ao mínimo 
legal justifica-se quando evidenciada, na instrução criminal, a presença de 
mais de uma daquelas situações elencadas em seus incisos (I a VII).' 
(TRF4, ACR 0000434- 26.2009.404.7016, 8ª Turma, Rel. Des. Federal 
Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 05-10-11).
Em vista, pois, da cumulação de duas majorantes, reputo necessária a 
readequação da pena, aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto) de 
acréscimo, por guardar mais proporção com a hipótese em apreço." 
(e-STJ, fl. 564; sem grifos no original.)

De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será 
aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo delito de tráfico de drogas, quando a prática delitiva 
envolver ou visar atingir criança ou adolescente. O núcleo verbal envolver impõe a majoração 
da pena quando incluir o menor no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Nesse sentido:

"[...] 5. No caso em concreto, o juiz sentenciante elevou a reprimenda em 
1/3 (um terço) "em razão do envolvimento de vários adolescentes na prática 
dos delitos" (e-STJ, fls. 76 e 78) o que denota uma maior gravidade, visto 
que além se associar com mais de um adolescente, os agentes também 
utilizavam os infantes para a prática ilícita do tráfico."
(HC 336.949/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).
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Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com arrimo nas provas e nos 
fatos constantes dos autos, que a hipótese de incidência da majorante do art. 40 , VI, da Lei 
Antidrogas ficou plenamente caracterizada, porquanto a empreitada criminosa teria envolvido 
dois adolescentes. Entendimento diverso constitui matéria de fato, não de direito, demandando 
exame amplo e profundo do elemento probatório, inviável na sede de recurso especial (Súmula 
7/STJ).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2015/0203386-9 PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 760.794 / RS

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  50027456820144047002  50059787320144047002  PR-50027456820144047002  
PR-50059787320144047002

EM MESA JULGADO: 04/12/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ÁUREA M. E. N. LUSTOSA PIERRE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : ALEXANDRO MARCELO NOGUEIRA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
CORRÉU    : CLAUDIA REGINA PERUSSATO 
CORRÉU    : IRONDINA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 

ASSUNTO: DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : ALEXANDRO MARCELO NOGUEIRA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

CERTIDÃO

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

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da 

Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
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