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 � (...) o crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicação é formal 
(= não exige resultado naturalístico), cuja consumação se dá com o mero desen-
volvimento clandestino da atividade. A existência de dano, na verdade, é causa de 
aumento de metade da pena, conforme estabelece a parte final do preceito secundário 
do art. 183 da Lei 9.472/1997.
[HC 123.074, rel. min. Teori Zavascki, j. 23-9-2014, 2ª T, DJE de 9-12-2014.]
 � Tráfico de drogas. (...) A aplicação da causa de aumento de pena prevista no 

inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006 pressupõe o envolvimento de criança ou 
de adolescente na empreitada criminosa. A jurisprudência deste STF firmou o 
posicionamento no sentido de que o reconhecimento da menoridade, para efeitos 
penais, é verificado por meio da certidão de nascimento.
[RHC 119.649, rel. min. Rosa Weber, j. 3-12-2013, 1ª T, DJE de 17-12-2013.]
 � Para configuração da majorante da transnacionalidade prevista no art. 40, I, da 

Lei 11.343/2006, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que 
o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as 
fronteiras que dividem as nações.
[HC 108.716, rel. min. Teori Zavascki, j. 5-11-2013, 2ª T, DJE de 21-11-2013.]
Vide HC 99.452, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-9-2010, 2ª T, DJE de 8-10-2010
 � O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para 

incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, 
independente de os agentes visarem ou não aos frequentadores daquele local.
[HC 116.929, rel. min. Luiz Fux, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE de 4-11-2013.]
 � Concurso de majorantes e adoção de tabela de graduação de percentual para 

disciplinar a aplicação das causas de aumento de pena. Impropriedade, pois há de 
se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro 
dos limites previstos, com base em dados concretos.
[RHC 116.676, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 20-8-2013, 2ª T, DJE de 4-9-2013.]
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 � Cabe às instâncias inferiores decidir sobre a fração pertinente de aumento da pena 
decorrente das qualificadoras do § 2º do art. 157 do CP, não se mostrando hábil o 
habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
Configura flagrante ilegalidade a exasperação da pena, pela presença de causas de 
aumento relativas ao crime de roubo, em 3/5, patamar superior ao máximo previsto 
em lei (art. 157, § 2º, do CP). A concorrência de mais de uma qualificadora não 
autoriza que seja ultrapassado o limite legal.
[HC 112.116, rel. min. Rosa Weber, j. 6-11-2012, 1ª T, DJE de 17-12-2012.]
 � Roubo majorado pelo concurso de agentes. (...) O fato de o crime ter sido co-

metido por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável, não tem o condão 
de descaracterizar o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento 
prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP.
[HC 110.425, rel. min. Dias Toffoli, j. 5-6-2012, 1ª T, DJE de 8-8-2012.]

 = RHC 113.383, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 30-10-2012, 2ª T, DJE de 21-11-2012
 � Presidente da Câmara Legislativa. Peculato. Ausência de repasse das verbas des-

contadas. Exercício de função administrativa. Incidência da causa de aumento de pena 
do art. 327, § 2º, do CP. (...) É entendimento reiterado desta Corte que a causa de 
aumento de pena prevista no § 2º do art. 327 do CP se aplica aos agentes detentores 
de mandato eletivo que exercem, cumulativamente, as funções política e administrativa.
[RHC 110.513, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 29-5-2012, 2ª T, DJE de 18-6-2012.]

 = Inq 2.191, rel. min. Ayres Britto, j. 8-5-2008, P, DJE de 8-5-2009
 � O inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 visa a punir com maior rigor a co-

mercialização de drogas em determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e 
unidades de tratamento de dependentes, entre outros. Pela inserção da expressão 
“transporte público” nesse mesmo dispositivo, evidencia-se que a referência há de ser 
interpretada na mesma perspectiva, vale dizer, no sentido de que a comercialização 
da droga em transporte público deve ser apenada com mais rigor. Logo, a mera 
utilização de transporte público para o carregamento da droga não leva à aplicação 
da causa de aumento do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006.
[HC 109.538, rel. p/ o ac. min. Rosa Weber, j. 15-5-2012, 1ª T, DJE de 26-10-2012.]

 = HC 119.811, rel. min. Teori Zavascki, j. 10-6-2014, 2ª T, DJE de 1º-7-2014
 ≠ HC 109.411, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-10-2011, 1ª T, DJE de 26-10-2011
 � Os bens da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) — empresa pública pres-

tadora de serviços públicos equiparada à Fazenda Pública — recebem o mesmo 
tratamento dado aos bens da União. Precedentes. A aplicação da causa de aumento 
do § 6º do art. 180 do CP, quando forem objeto do crime de receptação bens da 
ECT, não implica interpretação extensiva da norma penal, mas genuína subsunção 
dos fatos ao tipo penal, uma vez que os bens da ECT afetados ao serviço postal 
compõem o próprio patrimônio da União.
[HC 105.542, rel. min. Rosa Weber, j. 17-4-2012, 1ª T, DJE de 14-5-2012.]
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 � A utilização do transporte público como meio para a prática do tráfico de drogas 
é suficiente para o reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista 
no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, porque a majorante é de natureza objetiva e 
aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido no lugar indicado, 
independentemente de qualquer indagação sobre o elemento anímico do infrator.
[HC 109.411, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-10-2011, 1ª T, DJE de 26-10-2011.]

 = HC 108.523, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 14-2-2012, 2ª T, DJE de 14-3-2012
 ≠ HC 109.538, rel. p/ o ac. min. Rosa Weber, j. 15-5-2012, 1ª T, DJE de 26-10-2012
 � (...) na fixação da pena-base, fez referência à circunstância de ter sido o crime 

cometido por três agentes, o que teria reduzido a capacidade de defesa da vítima. 
Na terceira etapa da individualização, aplicou a causa de aumento relativa ao con-
curso de agentes pelo mesmo fato, em franca violação ao postulado ne bis in idem. 
Constrangimento ilegal configurado.
[HC 107.556, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 31-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-7-2011.]
 � Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante conside-

rou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga 
apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto. (...) 
Infração cometida em transporte público. Incidência da causa de aumento prevista 
no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. Não caracteriza bis in idem a consideração da 
reincidência para fins de majoração da pena-base e como fundamento para a negativa 
de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.
[HC 107.274, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 12-4-2011, 1ª T, DJE de 25-4-2011.]
 � Tráfico de entorpecentes. Causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da 

Lei 11.343/2006. Desnecessidade da efetiva transposição da fronteira estadual.
[HC 99.452, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-9-2010, 2ª T, DJE de 8-10-2010.]

 = HC 113.320, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-9-2012, 2ª T, DJE de 8-10-2012
Vide HC 108.716, rel. min. Teori Zavascki, j. 5-11-2013, 2ª T, DJE de 21-11-2013
 � (...) não se pode, mediante ato do intérprete, criar figura típica, sob pena de grave 

e ostensiva violação ao princípio da legalidade penal. (...) a legislação penal não prevê 
figura de homicídio culposo qualificado por inobservância de regra técnica. Note-se 
que isso não significa seja a causa de aumento de pena inaplicável (...), mas ape- 
nas que é mister a concorrência de duas condutas distintas, uma para fundamentar 
a culpa, e outra para configurar a majorante.
[HC 95.078, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 10-3-2009, 2ª T, DJE de 15-5-2009.]
 � Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no 

roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria 
natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A qua-
lificadora do art. 157, § 2º, I, do CP pode ser evidenciada por qualquer meio de 
prova, em especial pela palavra da vítima — reduzida à impossibilidade de resistência 
pelo agente — ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado alegar 
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o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para 
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do 
CPP. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser 
empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. Hipótese 
que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.
[HC 96.099, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 19-2-2009, P, DJE de 5-6-2009.]
 � A regra do art. 155, § 4º, IV, do CP não pode ser substituída pela disposição 

constante do art. 157, § 2º, do mesmo Codex, sob a alegação de ofensa ao princípio 
da proporcionalidade. Não é possível aplicar-se a majorante do crime de roubo ao 
furto qualificado, pois as qualificadoras relativas ao furto que possuem natureza 
jurídica de elementar do tipo não se confundem com as causas de aumento de pena 
na hipótese de roubo.
[HC 95.351, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-10-2008, 1ª T, DJE de 7-11-2008.]
 � Dosimetria da pena. Furto qualificado. Integração da norma. Majorante do crime 

de roubo com concurso de agentes. Inadmissibilidade. (...) As questões controvertidas 
neste writ acerca da alegada inconstitucionalidade da majorante do § 4º do art. 155, 
CP (quando cotejada com a causa do aumento de pena do § 2º do art. 157, CP) (...) 
já foram objeto de vários pronunciamentos desta Corte. No que tange à primeira 
questão, não existe lacuna a respeito do quantum de aumento de pena no crime de 
furto qualificado (art. 155, § 4º, CP), o que inviabiliza o emprego da analogia. (...) 
A jurisprudência desta Corte é tranquila no que tange à aplicação da forma quali-
ficada de furto em que há concurso de agentes mesmo após a promulgação da CF 
de 1988 (HC 73.236, rel. min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 17-5-1996).
[HC 92.926, rel. min. Ellen Gracie, j. 27-5-2008, 2ª T, DJE de 13-6-2008.]

 = HC 95.425, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-8-2009, 2ª T, DJE de 18-9-2009
 � Condenação pelo crime de roubo praticado mediante emprego de arma e con-

curso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II). Dosimetria penal. Alegada inobservância 
do princípio da individualização da sanção penal e do critério trifásico. Pena-base 
fixada acima do mínimo legal cominado ao crime. Pretendida omissão da sentença. 
Inocorrência. Circunstâncias atenuantes reconhecidas em favor do paciente. Sanção 
penal reduzida ao seu mínimo na segunda etapa da operação de dosimetria da pena. 
Inexistência de prejuízo. Consequente ausência de interesse na discussão dessa ma-
téria. Aumento de pena, motivado pela existência de causa especial, que se situou 
entre os parâmetros estabelecidos na lei. Legitimidade da aplicação da sanctio juris 
em nível superior ao mínimo legal. Inocorrência do suposto erro na fixação da pena.
[HC 72.666, rel. min. Celso de Mello, j. 6-6-1995, 1ª T, DJE de 4-12-2009.]
 � A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que são suscetíveis de cúmulo 

material a qualificadora do crime de quadrilha ou bando e o delito de roubo agravado.
[HC 71.263, rel. min. Celso de Mello, j. 14-2-1995, 1ª T, DJE de 14-8-2009.]

 = RHC 102.984, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-2-2011, 1ª T, DJE de 10-5-2011
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 � A majoração derivada de concurso formal ou ideal de delitos não deve incidir 
sobre a pena-base, mas sobre aquela a que já se ache acrescido o quantum resultante 
da aplicação das causas especiais de aumento a que se refere o § 2º do art. 157 do CP.
[HC 70.787, rel. min. Celso de Mello, j. 14-6-1994, 1ª T, DJE de 23-10-2009.]


