
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 461.377 - PR (2018/0188396-2)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 
PACIENTE  : ALAN CRISTIAN DA LUZ 

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 

11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E 
NATUREZA DA DROGA. QUANTIA INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E 
DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA 
PENA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA 
ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a 
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada 
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a 
concessão da ordem, de ofício. 
2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação 
do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser 
apreciadas por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, 
por demandarem o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos 
(Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os 
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e 
suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as 
demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla 
defesa, como ocorreu na hipótese.
4. "Prevalece nesta Corte o entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio 
da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime 
de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga 
apreendida em poder do agente" (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018).
5. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo 
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, 
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se 
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
6. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os 
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Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga 
apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a 
modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando 
evidenciarem o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de 
entorpecentes. Precedentes.
7. Hipótese em que, embora o Tribunal a quo tenha se valido da natureza e da 
quantidade de droga para fixar o patamar de redução em 1/6, à míngua de 
elementos probatórios que indiquem a habitualidade delitiva do paciente e 
considerando sua primariedade, impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, 
da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal, sobretudo quando não expressiva a 
quantidade de entorpecente apreendido - 41 pedras de crack (10g). Precedentes.
8. Estabelecida a reprimenda final em 1 ano e 8 meses de reclusão, verificada a 
primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o 
regime inicial aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos 
termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.
9. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fazer incidir 
a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau 
máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão 
mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a 
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo 
Execução.

 

  

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, não 
conhecer do pedido e conceder "Habeas Corpus" de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da 
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
 Brasília (DF), 13 de novembro de 2018 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 461.377 - PR (2018/0188396-2)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 
PACIENTE  : ALAN CRISTIAN DA LUZ 

RELATÓRIO

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

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, 
impetrado em favor de ALAN CRISTIAN DA LUZ, em que se aponta como autoridade 
coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 8 meses e 7 
dias de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 468 dias-multa, como incurso no art. 
33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo 
para reduzir a sanção para 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 420 dias-multa, mantido 
o modo prisional intermediário.

Neste writ, sustenta o impetrante ser ilegal a condenação, porque amparada 
apenas no depoimento policial, e não há prova da traficância.

Argumenta, ainda, que o paciente é mero usuário de drogas, bem como ser 
cabível a aplicação do princípio da insignificância, diante da inexpressividade da droga 
apreendida.

Requer, assim, a absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no 
art. 28 da Lei de Drogas, "para que o paciente não sofra um constrangimento ilegal, em razão da 
inexistência dos requisitos da prisão".

Liminar indeferida (e-STJ, fls. 77-79).
Informações prestadas (e-STJ, fls. 84-203).
O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem, a fim de alterar a 

fração da redutora para 1/2 (e-STJ, fls. 207-209).
É o relatório.

 

Documento: 1772374 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 22/11/2018 Página  3 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 461.377 - PR (2018/0188396-2)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 
PACIENTE  : ALAN CRISTIAN DA LUZ 

EMENTA
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RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA 
ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a 
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada 
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a 
concessão da ordem, de ofício. 
2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação 
do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser 
apreciadas por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, 
por demandarem o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos 
(Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os 
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e 
suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as 
demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla 
defesa, como ocorreu na hipótese.
4. "Prevalece nesta Corte o entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio 
da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime 
de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga 
apreendida em poder do agente" (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018).
5. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo 
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, 
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se 
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
6. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os 
Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga 
apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a 
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modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando 
evidenciarem o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de 
entorpecentes. Precedentes.
7. Hipótese em que, embora o Tribunal a quo tenha se valido da natureza e da 
quantidade de droga para fixar o patamar de redução em 1/6, à míngua de 
elementos probatórios que indiquem a habitualidade delitiva do paciente e 
considerando sua primariedade, impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, 
da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal, sobretudo quando não expressiva a 
quantidade de entorpecente apreendido - 41 pedras de crack (10g). Precedentes.
8. Estabelecida a reprimenda final em 1 ano e 8 meses de reclusão, verificada a 
primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o 
regime inicial aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos 
termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.
9. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fazer incidir 
a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau 
máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão 
mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a 
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo 
Execução.
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VOTO

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

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe 
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato 
judicial impugnado.

Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de 
verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.

Quanto às pretensões de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 
11.343/2006 e de desclassificação para o delito de porte para uso próprio, verifica-se que há 
testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão 
recorrido (auto de apreensão e laudo de constatação), de que o paciente foi surpreendido na 
posse de 41 pedras de crack (10g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar (e-STJ, fls, 
193-198).

Confiram-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

"Quanto ao mérito, inconformado com a r. sentença condenatória de mov. 
89.1, insurgiu-se o apelante contra ela, requerendo sua absolvição devido à 
ausência probatória, a desclassificação do delito de tráfico de droga para o 
de uso, ou a aplicação do princípio da insignificância.
A materialidade delitiva encontra-se com provada pelo Auto de Prisão em 
Flagrante de mov. 1.3, Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.7, Boletim 
de Ocorrência de mov. 15.3, Laudo Toxicológico de mov. 79.2, bem como 
pelas demais provas colhidas nos autos.
Quanto à suposta inexistência de com provação da responsabilidade 
criminal do apelante pelo crime de tráfico de drogas, saliente-se que esta 
restou devidamente demonstrada nos autos pelos elementos de convicção 
esboçados na sentença.
De se ver que a tese da defesa referente à falta de provas em relação à 
traficância, não pode prevalecer, pois, além do fato de o réu estar em posse 
de um a substancial quantidade de entorpecentes, o testemunho dos 
policiais não deixa qualquer dúvida que a substância entorpecente seria 
destinada à venda.
O réu, em depoimento ao juízo, negou a prática delitiva, afirmando que 
'estava em posse das quarenta e um a pedras de crack, as quais iria 
consumir integralmente. Negou que fosse vender as pedras. Asseverou que 
já havia fumado quatro pedras antes de ser abordado. Disse que costuma 
usar caximbo, mas naquele dia estava fumando em um a lata, a qual deixou 
em um terreno baldio. Mencionou que falou que venderia as pedras por 
medo de represálias dos policiais, os quais aproveitaram-se da situação de o 
interrogado estar sob efeito de drogas'.(mov. 69.4 – depoimento retirado da 
sentença) 
No entanto, a negativa do réu encontra-se isolada nos autos, sendo 
confrontada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram o 
flagrante.
Jadir Opata, policial militar, em juízo afirmou que 'estavam em 
patrulhamento e avistaram o réu em atitude suspeita, o abordaram e 
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encontraram, no bolso de sua bermuda, cerca de 40 (quarenta) pedras de 
crack, fracionadas e prontas para a venda; que o réu afirmou ter adquirido 
o entorpecente uns dias antes para vender e conseguir dinheiro para o final 
do ano; que o réu estava sozinho no momento da abordagem e que não 
notou venda de droga por parte dele; que suspeitaram pelo réu estar 
trajando moletom num dia de calor' (mov. 69.5) 
Ainda, o policial militar Rodrigo Conrado, em sede policial, corroborando 
com o depoimento de seu colega, afirmou que 'no dia 30/12/2016, por 
volta das 21h00, realizaram patrulhamento pela rua João Cecy Filho, 
quando nas proximidades do antigo Supermercado Big avistaram um 
indivíduo em atitude estranha, o qual trajava blusa no clima quente e 
também ficou nervoso ao avistar a viatura policial; que em abordagem, foi 
realizada revista pessoal e encontraram, em seu bolso, 41 (quarenta e um a) 
pedras de substância análoga ao crack; que questionado, afirmou que 
comprou a droga de um indivíduo no centro da cidade pelo valor de R$ 
300,00 (trezentos reais) e que as venderia pelo valor de R$ 10,00 (dez 
reais) cada; que as pedras estavam embaladas individualmente e prontas 
para a venda” . (mov. 1.6)
Note-se que o depoimento do policial é pormenorizado e mostra-se idôneo a 
comprovar a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, sendo 
corroborado pelo depoimento de seu colega em fase extrajudicial.
O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que o 
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da 
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar com o meio probatório 
válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, 
com a observância do contraditório.
[...]
Cumpre registrar, que não constam nos autos indícios de que os policiais 
tenham algum interesse em incriminar injustamente o apelante, devendo ser 
afastada qualquer ideia de imputação indevida.
De se ver que as provas presentes nos autos estão a demonstrar que a 
droga apreendida não se destina ao uso próprio (grande quantidade – 10 
gramas de 'crack' ), m as sim a traficância, já que referido volume é 
expressivo.
De se observar, ainda, que para caracterizar o crime de tráfico de drogas, 
não se m ostra necessária a prova dos atos de mercancia. Eis o teor da 
jurisprudência:
[...]
Dessa forma, a conduta de 'trazer consigo' o entorpecente, com o 
caracterizado no caso em tela, já consubstancia no crime tipificado no 
artigo 33, 'caput' da Lei nº 11.343/06.
O delito em questão é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos 
inúmeros verbos do tipo para configurar-se o crime.
[...]
Sob este enfoque, não há que se falar em falta de provas, ou na 
desclassificação do delito de tráfico de droga para uso simples, pois 
conforme demonstrado restou evidenciada a prática do delito de tráfico 
ilícito de entorpecentes.
Requer a defesa, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, tendo 
em vista o baixo perigo que este traz à sociedade.
Novam ente, sem razão.
O crime de tráfico de drogas é considerado um crime de perigo abstrato, 
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sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
[...]
Deste modo, tendo como bens jurídicos tutelados, no caso do crime de 
tráfico de drogas, a saúde pública, não há que se falar em princípio da 
insignificância, pois o respectivo dano é presumido, e, ainda, em caráter 
absoluto" (e-STJ, fls. 193-198)" 

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a 
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é 
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o 
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou 
conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 

Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em 
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em 
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla 
defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.   ABSOLVIÇÃO.   NECESSIDADE   
DE   REVOLVIMENTO  DO  ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.  
INCIDÊNCIA  DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE  
POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS 
DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.  As  instâncias  ordinárias,  após  toda  a  análise  do conjunto 
fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de 
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo  
crime  de  associação  para  o  tráfico,  de modo que, para se concluir  pela  
insuficiência  de  provas  para  a condenação, seria necessário o 
revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos,  
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 
7 do Superior Tribunal de Justiça.
2.  São  válidas  como elemento probatório, desde que em consonância 
com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de 
qualquer outra testemunha. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017);

"HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  TRÁFICO  INTERESTADUAL  DE 
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.  ALEGAÇÃO  
DE  INIDONEIDADE  DAS  PROVAS  QUE  ENSEJARAM  A 
CONDENAÇÃO.  TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR 
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º,   DA   LEI   Nº  11.343/06.  
INCOMPATIBILIDADE.  CONDENAÇÃO  POR ASSOCIAÇÃO  PARA  
O  TRÁFICO.  DEDICAÇÃO  A  ATIVIDADES  CRIMINOSAS. 
DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.  INSTRUÇÃO  
DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
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[...]
2.  Não  obstante  as  provas  testemunhais  advirem  de  agentes de 
polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por  
sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de 
interesse  em  prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos 
autos,  em  que  os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das 
interceptações  telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de  
maconha  e  aproximadamente  100g  de  cocaína -, bem como pelas 
versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por 
várias  contradições  e  incoerências  apresentadas  pelo paciente e demais 
corréus.
3.  É  assente  nesta  Corte  o  entendimento  no  sentido  de que o 
depoimento  dos  policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo  
a  resultar  na  condenação  do paciente, notadamente quando ausente  
qualquer  dúvida  sobre  a  imparcialidade das testemunhas, cabendo  à  
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato  que não 
ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ.
[...]
8. Habeas corpus não conhecido."
(HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017).

Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em 
prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 
da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas 
corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).

Em relação ao reconhecimento da atipicidade da conduta, por não ser elevada a 
quantia de entorpecente apreendido, "Prevalece nesta Corte o entendimento de que afigura-se 
inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de 
crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em 
poder do agente" (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018).

Por outro lado, embora não tenha a defesa suscitado, entendo haver flagrante 
ilegalidade na dosimetria apta a autoriza a atuação desta Corte de ofício.

A Corte de origem, ao dar parcial provimento ao apelo defensivo para afastar 
ocorrência bis in idem, reduziu a sanção básica ao mínimo e manteve o redutor do art. 33, § 4º, 
da Lei de Drogas na fração de 1/6, em decisão assim motivada:

"DA FIXAÇÃO DA PENA. Considerando que o apelante estava traficando 
drogas, trazendo consigo 0,10 gramas de 'crack', fracionadas em 41 
pedras, substância entorpecente de elevadíssimo poder deletério e que 
alcançaria um número significativo de consumidores, pelo fato dessa 
quantidade se achar fracionada em 41 pedras, o que torna grave o crime 
por ele praticado, entendo não ser o caso de a sua pena vir a ser reduzida 
em patamar a maior (2/3), do que o foi na sentença (1/6), na terceira etapa 
da fixação da reprimenda, em vista do 'bis in idem' verificado, neste ponto.
Com efeito, a 'natureza da droga' foi avaliada na primeira fase, assim como 
na terceira, o que configura 'bis in idem' e deve ser reparado. Mas, ao 
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contrário do trazido no voto do eminente Relator, nesta parte, concluo que 
deve ser feita a readequação parcial da fixação da pena.
Como bem pontuou o eminente Relator originário, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu, em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 
com Agravo n° 666.334/AM, que a utilização da natureza e da quantidade 
da droga não pode, a um só tempo, exasperar a pena na primeira fase e 
justificar a redução, em fração mínima, na terceira fase, já que tal proceder 
configura, incontestavelmente, bis in idem.
[...]
Mas, ao contrário do trazido no voto do eminente Relator, neste ponto, 
concluo que deve ser feita uma readequação na fixação da pena.
Assim, proponho a exclusão na primeira fase da fixação da pena, da 
avaliação desfavorável da natureza da droga' apreendida, reduzindo a basilar 
para 05 anos e 500 dias-multa, à falta de outros requisitos desfavoráveis, 
conforme consta da sentença.
Mantenho o reconhecimento da falta de atenuantes e de agravantes.
E, de resto, mantenho o reconhecimento do benefício do § 4o, da Lei 
11.343/06 e da diminuição aplicada em 1/6, com fundamento na 'natureza 
da droga apreendida ('crack'), restando a pena definitiva em 04 anos e 02 
meses de reclusão e em 420 dias-multa" (e-STJ, fls. 71-73).

A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo 
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem 
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades 
criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como 
objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, 
assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os 
Tribunais Superiores têm decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das 
demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para 
impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o 
narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

In casu, o Tribunal de origem manteve o patamar de redução da pena em 1/6, 
diante da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos - 41 pedras de crack (10g).

Entretanto, a míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do 
paciente à atividade criminosa, e considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes, é de 
rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, sobretudo por 
não ser expressiva a quantidade de droga apreendida.

Confiram-se os seguintes precedentes que respaldam esse entendimento:

"REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  
ILÍCITO  DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 
DE PENA PREVISTA NO § 4º DO   ART.   33   DA  LEI N. 11.343/2006. 
APLICAÇÃO  DA  FRAÇÃO  MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
1.  Tendo  o  legislador  previsto  apenas  os  pressupostos  para a 
incidência  do  art.  33,  §  4º,  da  Lei  n. 11.343/2006, deixando, contudo, 
de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a  maior 
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frações indicadas para a mitigação da reprimenda, devem ser consideradas  
as  circunstâncias  judiciais  previstas no art. 59 do Código  Penal, e, 
especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do disposto no 
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
2.  Ainda  que  o crack  tenha  um  alto  poder  de  lesividade,  a 
inexpressiva   quantidade de  tóxicos apreendidos,  aliados  à favorabilidade  
das  outras  circunstâncias  judiciais,  recomenda a aplicação  da  causa  de 
diminuição em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 1.044.533/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017);

"PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  
TRÁFICO  ILÍCITO DE ENTORPECENTES.   APLICABILIDADE  DA  
CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO  DA  PENA PREVISTA  NO  ART.  33,  § 4º, 
DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE DE 
DROGA INEXPRESSIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A 
DEMONSTRAR QUE A PACIENTE NÃO SEJA PEQUENA 
TRAFICANTE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO  COM  BASE 
NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NA QUANTIDADE DE 
DROGA.  FUNDAMENTAÇÃO  AFASTADA. PRIMARIEDADE E 
MONTANTE DA PENA QUE ENSEJAM O REGIME INICIAL ABERTO.
1.  De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser  
beneficiado  com  a  redução de um sexto a dois terços da pena, desde  que  
seja  primário,  portador  de  bons antecedentes, não se dedique a atividades 
criminosas nem integre organização criminosa.
2.  Na hipótese dos autos, a Corte a quo, embora tenha reconhecido a 
primariedade   da  paciente,  a  ausência  de  maus  antecedentes  e 
evidências  de  que  integrasse  organização  criminosa,  reformou a 
sentença, aplicando o supracitado redutor na fração mínima, com base na  
quantidade  da  droga  apreendida,  concluindo  não se tratar de pequeno   
traficante.   Contudo,   a   quantidade   de  entorpecente apreendida,  17 
porções de cocaína, não se mostra suficiente para se chegar a tal 
conclusão, à míngua de elementos concretos.
[...]
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 381.399/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017).

Passo, assim, ao redimensionamento da pena.
A pena-base foi estabelecida em 5 anos de reclusão mais 500 dias-multa, pela 

ausência de circunstâncias desfavoráveis, a qual se manteve inalterada, na fase intermediária, 
pela inexistência de atenuantes ou agravantes. Na última etapa, preenchidos os requisitos do art. 
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diminuo-a em 2/3, resultando definitiva em 1 ano e 8 meses de 
reclusão mais 166 dias-multa.

Quanto ao regime prisional, também assiste razão ao impetrante. 
A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes 

hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de 
inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012). 

Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção 
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e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento 
às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de 
drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com 
preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a 
conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Estabelecida a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, verificada a primariedade 
do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o regime aberto é o suficiente 
e adequado para a reprovação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO 
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. PENA 
INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. HEDIONDEZ DO 
DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
VEDAÇÃO. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça 
– STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a 
análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento 
ilegal.
2. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de 
regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita 
com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais 
dispostas no art. 59 do Código Penal – CP ou de outro dado concreto que 
demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, de acordo com o 
enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, bem como os enunciados n. 718 
e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. In casu, em razão da 
primariedade do paciente, do quantum de pena aplicado, inferior a 4 anos 
(art. 33, § 2º, "c", do CP), da inexistência de circunstância judicial 
desfavorável (art. 59 do CP), bem como da fixação da pena-base no 
mínimo legal, o regime a ser imposto deve ser o aberto. Precedentes.
3. A quantidade e/ou natureza dos entorpecentes é fundamentação idônea 
para justificar a vedação da substituição da pena por medidas restritivas de 
direitos, de acordo com o disposto no inciso III do art. 44, do Código 
Penal, e em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma.
Na hipótese, constata-se que, o Tribunal a quo fundamentou a vedação da 
substituição da pena por restritiva de diretos com base na gravidade 
concreta do delito, revelada pela variedade de drogas apreendidas.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, 
ratificando a liminar anteriormente deferida,  fixar o regime inicial aberto 
para cumprimento de pena."
(HC 379.637/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 24/2/2017).

Pelas mesmas razões acima alinhavadas (primariedade do agente e circunstâncias 
judiciais favoráveis), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
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direito, a ser definida pelo Juízo de Execução, valendo-se anotar que esta Corte e o Supremo 
Tribunal Federal entendem que não existe óbice na Lei de Drogas para a concessão do citado 
benefício, quando preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. 

Cito, a propósito:

[...]
3. O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou 
incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art.  2º  da  Lei n.  
8.072/1990,  com  a  redação  dada  pela  Lei  n. 11.464/2007,  afastando,  
dessa  forma,  a obrigatoriedade do regime inicial   fechado   para   os  
condenados  por  crimes  hediondos  e equiparados.
4.  Com  base  no  julgamento  do  HC 97.256/RS pelo STF, declarando 
incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, 
ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou  a  
ser  concedido  aos  condenados  pelo crime de tráfico de drogas,  desde  
que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.
5.  Hipótese  em  que  a sentença, mantida pelo acórdão que julgou a 
apelação,  referiu-se  apenas  à  gravidade  abstrata  do tráfico de drogas 
para fixar o regime inicial fechado e negar a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos.
6.  O  quantum  da  condenação (1 ano e 8 meses), a primariedade e a 
análise  favorável  das circunstâncias judiciais permitem à paciente iniciar  o  
cumprimento  da  pena  privativa  de liberdade no regime aberto,   
conforme  art.  33,  §  2º,  alínea  "c",  do  CP,  além  da substituição por 
restritiva de direitos.
7.  Habeas  corpus  não  conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar  
o regime inicial aberto, bem como substituir a pena privativa de  liberdade 
por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de 
Execuções Criminais.
(HC 377.765/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de 
ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no 
grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 
dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade 
por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

É como voto.
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