
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 404.514 - PE (2017/0146512-0)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
PACIENTE  : TAMANINO GOMES DOS SANTOS 

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.  OFENSA AO PRINCÍPIO DE 
INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA 
CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. 
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. 

PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 
REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE 
INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. 
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. 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. O pleito referente à ofensa ao princípio de inviolabilidade do domicílio não foi 
objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento, 
diretamente, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A pretensão de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 
por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Tribunal Superior, na 
via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório dos autos (Precedente).
4. 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, cabendo a defesa demonstrar sua 
imprestabilidade.
5. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de 
drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um 
dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 
sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 
em 7/2/2017, DJe 10/2/2017).
6. 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, 
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quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se 
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
7. 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 
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.
8. Hipótese em que, embora o Tribunal a quo tenha se valido da natureza da 
droga para fixar o patamar de redução em 1/3, 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 quantidade de 
entorpecente apreendido - 9 pedras de crack (2,241g). Precedentes.
9. 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.

 

  

 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), 06 de março de 2018 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 404.514 - PE (2017/0146512-0)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
PACIENTE  : TAMANINO GOMES DOS SANTOS 

RELATÓRIO

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

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, 
impetrado em favor de TAMANINO GOMES DOS SANTOS, em que se aponta como 
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de 
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, como incurso no art. 33, 
caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo 
para reduzir a sanção imposta para 3 anos e 4 meses de reclusão mais pagamento de 333 
dias-multa.

Neste writ, sustenta o impetrante ser insuficiente o conjunto probatório para a 
condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas. Afirma que as instâncias ordinárias se 
apoiaram apenas nos depoimentos policiais para responsabilizar o agente e não apreciaram de 
forma efetiva as alegações da defesa. Aduz que não há sequer comprovação da finalidade 
mercantil da substância entorpecente.

Alega, por fim, ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, de forma que 
toda prova decorrente desse vício não serve para fundamentar o édito condenatório, impondo-se 
a absolvição.

Requer, assim, que o paciente seja absolvido da imputação do art. 33, caput e § 
4º, da Lei n. 11.343/2006.

Liminar indeferida (e-STJ, fl. 64).
Informações prestadas (e-STJ, fls. 76-78).
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 

101-105).
É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 404.514 - PE (2017/0146512-0)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
PACIENTE  : TAMANINO GOMES DOS SANTOS 

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.  OFENSA AO PRINCÍPIO DE 
INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA 
CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. 
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. 

PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 
REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE 
INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. 
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. 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. O pleito referente à ofensa ao princípio de inviolabilidade do domicílio não foi 
objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento, 
diretamente, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A pretensão de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 
por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Tribunal Superior, na 
via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório dos autos (Precedente).
4. 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, cabendo a defesa demonstrar sua 
imprestabilidade.
5. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de 
drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um 
dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 
sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 
em 7/2/2017, DJe 10/2/2017).
6. 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.
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7. 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 
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.
8. Hipótese em que, embora o Tribunal a quo tenha se valido da natureza da 
droga para fixar o patamar de redução em 1/3, 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 quantidade de 
entorpecente apreendido - 9 pedras de crack (2,241g). Precedentes.
9. 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.

 

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.

Inicialmente, constata-se que a alegada ilicitude da prova obtida mediante violação 
domiciliar não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, uma vez que questionados na apelação 
defensiva apenas a insuficiência do conjunto probatório para a condenação, pleitos de revisão da 
dosimetria e de readequação do regime prisional de cumprimento da pena. 

Dessa forma, não tendo sido tal questão apreciada na origem, esta Corte está 
impedida de conhecê-la, sob pena de indevida supressão de instância (RCD no HC 412.845/PR, 
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017; EDcl 
no HC 388.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
4/4/2017, DJe 17/4/2017).

Quanto à pretensão de absolvição pelo delito de tráfico de entorpecentes, 
verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento 
na sentença condenatória e no acórdão recorrido (auto de apreensão e laudo de constatação), de 
que o paciente foi surpreendido na posse de 9 pedras de crack (2,241g), petrechos para a 
preparo e individualização dos entorpecentes, além de um caderno com anotações contábeis do 
comércio espúrio, em desacordo com a lei ou norma regulamentar (e-STJ, fls. 20-22 e 38-43).

Confiram-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

"Advoga o apelante a ausência de provas concretas de que tenha praticado 
o crime previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas.
A condenação do acusado tem fundamento, essencialmente, no depoimento 
dos policiais que participaram da ocorrência, os quais afirmaram, tanto na 
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delegacia como em Juízo, que viram o acusado vendendo droga.
Confira-se os principais trechos:

'Que o depoente é policial civil e na data do fato participou da 
operação que prendeu os acusados; que eles haviam recebido a 
denúncia de um popular; que foram até o local, que é um fiteiro de 
madeira ou de ferro que fica num local limpo; que eles montaram 
campana e prestaram atenção que um suposto viciado entrou e se 
dirigiu até o local onde eles estavam; que quem fez a abordagem a 
este suposto viciado foi o acusado Agberto que fez o primeiro 
contato, e eles viram a troca, quando o suposto viciado deu uma 
quantia em dinheiro a Agberto; que a distância eles não podiam saber 
se era crack ou mesmo maconha, mas a forma como foi feita é 
característica do tráfico; que Agberto pegou o dinheiro e passou 
para Tamanino, que saiu do local e voltou pouco tempo depois; que 
o depoente estava com mais 2 policiais e ficaram observando de um 
local de onde não eram vistos pelos acusados; que quando Tamanino 
retornou eles resolveram aborda-lo; e ao fazerem a abordagem aos 
dois eles resolveram se levantar, tendo o outro policial que foi o 
condutor no flagrante viu quando um deles jogou um pacote no 
chão, dispensando, e nesse pacote estavam 9 pedras de crack; que 
os acusados não reagiram à prisão, tendo sido solícitos; que eles 
perguntaram a Tamanino para onde ele tinha se dirigido o ele disse 
que tinha ido era casa e eles perguntaram se poderiam ir até lá e 
Tamanino disse que sim; que na casa de Tamanino foi encontrado 
ácido bórico, gilette, vela e um caderno com anotações; que esse 
caderno dava a entender que era como se fosse para fazer a 
contabilidade das pedras de crack; que Agberto disse que era viciado 
em álcool e em pedra de Crack e para sustentar o vício colaborava 
com o tráfico para receber em pedras ou em dinheiro; que o 
depoente não se recorda se o acusado Tamanino assumiu que 
participava do tráfico de drogas no local, não se recordando o 
depoente o que ele disse em relação aos insumos encontrados; que 
Agberto disse que tinha sido preso por porte de armas e estava na 
condicional e Tamanino disse que nunca se envolveu com o crime.' 
- Leonardo Menezes Lourenço 
'Que é policial civil há 36 anos; que os policias receberam a denúncia 
e saíram até o local; que presenciaram a venda da droga; que 
ficaram na campana e viram a venda do crack; que havia casas do 
lado esquerdo e direito; que iam fazer outro serviço maior e 
chegando no meio do caminho pararam e viram quando estavam 
vendendo crack; que o acusado moreno (Tamanino) aqui presente 
estava sentado e depois os policias foram na casa dele; que são 2 
equipes, l foi na frente e a equipe do depoente fez a abordagem; que 
faziam parte da equipe do depoente e estavam no carro com o 
depoente o policial Lourenço e o policial Luciano; que tinham 4 
pessoas juntas no local; que tinha uma barraquinha perto de um 
campo abandonado; que foi a outra equipe que presenciou a venda, a 
equipe do depoente estava mais afastada, na esquina; que ninho é 
quando eles pegam a pedra e o dinheiro, fazem a venda e escondem 
a droga em outro local, seja tijolo, pedra, envelope de salgadinho; 
que depois da abordagem foram até a casa de Tamanino, que em um 
beco, e encontraram papéis, vela, anotações provavelmente da venda 
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de pedras; Gilette; que os acusados negaram a propriedade da droga; 
que Tamanino ficou conversando com o chefe da equipe, o policial 
Lourenço, dentro da casa e o depoente ficou do lado de fora; que o 
depoente não entrou na residência; que o acusado permitiu junto 
com uma senhora magra que o depoente acredita ser a companheira 
do acusado permitiram a entrada dos policias na casa; que o 
depoente não fez perguntas aos acusados; que o depoente não viu a 
entrega de drogas ou dinheiro; que estavam afastados; que após as 
diligências na casa de Tamanino levaram os acusados para a 
delegacia e lá ficou a cargo do delegado, dr. Paulo, as perguntas; que 
não se recorda se além da casa do Tamanino foram até outro local; 
que não lembra se foi apreendida outra coisa; que não sabe dizer se 
algum dos acusados tinha passagem pela polícia." - Hélio Pereira da 
Conceição.

Como ser percebe, a prova testemunhal é firme e coerente apontando que o 
acusado foi flagrado vendendo a droga apreendida.
Não se olvido que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em 
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a fundamentar a 
condenação, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido 
processo legal.
[...]
Além disso, as circunstâncias da apreensão, com especial destaque para o 
fato de o flagrante ter sido resultado de uma denúncia anônima direcionada 
de forma especifica aos acusados, somado aos instrumentos encontrados 
na residência do apelante, quais sejam, velas, ácido bórico, gilete wilkinson, 
tesoura e caderno com anotações contábeis (fl.13), asseguram que a 
substância entorpecente se destinava ao tráfico.
Registre-se, ainda, que além da autoria, a materialidade do crime de tráfico 
de drogas também se encontra comprovada pelo auto de apresentação e 
apreensão (f l. 13), pelo laudo preliminar (ti. 30) e pelo laudo definitivo (fls. 
53/55).
Sendo assim, há de se reconhecer a tipicidade do delito previsto no art . 33, 
caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas)" (e-STJ, fls. 38-43).

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 
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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. 
[...]
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).

Observa-se, também, que os testemunhos apresentados pela defesa foram 
devidamente apreciados pelo julgador, tendo sido, contudo, o do paciente tido por incongruente 
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com o quadro probatório trazido ao feito. Foi destacado, ainda, que "as testemunhas de defesa, 
ouvidas em juízo, nada acrescentaram acerca de fatos que pudessem ajudar na descoberta da 
verdade real e se restringiram a informa acerca do comportamento dos acusados e fatos 
irrelevantes"  (e-STJ, fl. 20). 

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo impetrante, constata-se que as 
instâncias ordinárias adotaram fundamento suficiente para a prolação do édito condenatório, e 
refutaram, satisfatoriamente, as versões defensivas de inocência do réu. Ademais, "o Juiz não é 
obrigado a pronunciar-se sobre todas as teses defensivas desde que tenha encontrado 
fundamentos suficientes para justificar o decisum" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.043.207/SP, 
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/8/2014, DJe 
29/8/2014).

Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em 
prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito previsto no art. 33, caput, da 
Lei n. 11.343/2006 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).

Por outro lado, embora não tenha sido suscitado pela defesa, verifica-se flagrante 
ilegalidade na dosimetria penal, apta a ensejar a atuação desta Corte de origem.

O Tribunal de origem, ao acolher parcialmente o pleito defensivo, para reduzir a 
pena-base, manteve a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/3, 
em decisão assim motivada:

"Na terceira e última fase, foi reconhecida e aplicada a causa especial de 
diminuição de pena prevista no art. 33, §4" da Lei de Tóxicos, tendo o 
magistrado diminuído a pena na fracão de 1/3, em razão do 'do grande 
potencial, da droga apreendida [crack] causar dependência nos usuários'.
[...]
Em conclusão, não há óbice no reconhecimento negativo da natureza da 
droga para influenciar o fator de redução do tráfico privilegiado quando a 
referida circunstância não foi utilizada na pena-base.
Neste contexto, a pena fica fixada, em definitivo, em 03 (três) anos e 04 
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (33, § 2° e § 
3°, do Código Penal)" (e-STJ, fls. 44-46).

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a 
parâmetros abstratamente cominados pela lei, 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, ressalvadas as 
hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a 
revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

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 
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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 Colegiado estadual manteve o patamar de redução da pena em 1/3, 
diante da natureza do entorpecente apreendido - 9 pedras de crack (2,241 g).

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 
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   
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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 fica 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 inicial de cumprimento da sanção penal e a aplicação da 
permuta legal, não há considerações a serem feitas, tendo em vista que já foi estabelecido o 
modo mais brando e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Diante do exposto, não conheço deste 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.

É como voto.
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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, não conheceu do pedido e concedeu "Habeas Corpus" de 
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