
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 381.399 - SP (2016/0320643-4)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : VANIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICABILIDADE DA 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, 
DA LEI 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.

3. O regime prisional mais gravoso que o patamar de pena 
aplicada pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação 
específica, com base em elementos concretos extraídos dos 
autos, conforme o teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.

4. In casu, o regime fechado foi estabelecido pelo Tribunal de 
origem com base na gravidade abstrata do delito e na quantidade 
de droga, fundamentação que deve ser afastada, notadamente, 
diante da não expressiva quantidade de droga. Constatada a 
primariedade, ausência de circunstâncias desfavoráveis e o 
quantum da pena privativa de liberdade inferior a 4 anos faz jus a 
paciente ao regime aberto. 

5. Agravo regimental desprovido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio 
Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 25 de abril de 
2017 (data do julgamento).

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO  

Relator
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 381.399 - SP (2016/0320643-4)
  

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : VANIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO: 

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL contra decisão monocrática, de minha lavra, que concedeu a ordem para 

reconhecer a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração 

máxima de 2/3, e, assim, reduzir a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão, bem 

como para fixar o regime aberto de cumprimento de pena e determinar ao Juízo das 

Execuções que, de maneira motivada, analise a possibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos (e-STJ fls. 99/106).

Nas razões regimentais, afirma o Ministério Público Federal que a 

Corte estadual aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na 

fração mínima por entender que a quantidade da droga (17 porções de cocaína) deveria 

ser levada em consideração para não obtenção da redução no patamar máximo, em 

consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Aduz que rever tal 

entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado 

pela Súmula 7 do STJ (e-STJ fl. 119).

Alega, ainda, que não se pode alterar o regime prisional nem substituir 

a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena é maior que 4 

(quatro) anos e a quantidade de droga deve ser vista como circunstância preponderante 

e apta a recrudescer a forma de cumprimento da sanção [CP: artigos 33, §§ 2º e 3º, e 

44, I, c/c Lei 11.343/06: artigo 42] (e-STJ fl. 121).

Requer a reconsideração da decisão agravada ou que o presente 

recurso seja submetido à deliberação da Sexta Turma.

É, em síntese, o relatório.
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 381.399 - SP (2016/0320643-4)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

(Relator): 

Nada obstante as judiciosas ponderações do agravante, tenho que o 

recurso não merece prosperar.

Nas razões regimentais, sustenta o agravante que, em razão da 

quantidade de droga apreendida, deve ser mantida a incidência da minorante prevista no 

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, bem como não deve ser abrandado 

o regime para início do cumprimento da pena.

Acerca de tais temas, o Juízo singular, ao fixar a reprimenda, assim 

fundamentou (e-STJ fls. 22/26):

Em relação à acusada Vânia, as diretrizes normativas que regem o 
sistema trifásico de individualização da pena impõem que a 
pena-base seja fixada em seu mínimo legal. Assim, fixo a 
pena-base um em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 
dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem 
reconhecidas.

Já na terceira fase de aplicação da pena, nos termos do parágrafo 
4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista tratar-se de 
acusada primária e de bons antecedentes, e não havendo 
provas de que ela se dedique a atividades criminosas ou 
integre organizações criminosas, diminuo a pena em 2/3 (dois 
terços), o que totaliza o montante de 01 (um) ano e 08 (oito) 
meses de reclusão

[...] em relação à ré Vânia, considerando o caso em apreço, 
entendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em 
restritiva de direitos.

[...]

Outrossim, a quantidade apreendida não é exagerada (17 
porções de cocaína), a acusada ostenta boa personalidade e 
conduta social, mormente porque não registra condenações em 
sua folha de antecedentes (fls. 02/04 do apenso próprio). A par 
disso, o delito não foi cometido mediante violência ou grave 
ameaça.

[...]
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Finalmente, caso revogada a substituição aqui deferida, nos termos 
do disposto no artigo 44, parágrafo 4º, do Código Penal, desde já, 
fica consignado que a ré cumprirá a pena segregativa acima 
imposta em regime inicial semiaberto.

Justifico o regime imposto porque o crime de tráfico de drogas é 
equiparado a hediondo, e, se impusesse o regime aberto em caso 
de descumprimento da pena alternativa, haveria, certamente, uma 
sensação de impunidade. Assim sendo, entendo razoável que a 
acusada possa repensar seus atos, prestando serviços à 
comunidade pelo tempo de metade da condenação, e, não 
havendo disciplina de sua parte, que cumpra a pena no regime 
semiaberto (grifei).

De seu lado, 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. Outrossim, afastou a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixando o regime 

fechado para início do cumprimento da pena. Confiram-se os seguintes trechos do 

acórdão (e-STJ fls. 32/34):

Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.

A MMa Juíza a quo, na primeira fase da dosimetria, atenta ao 
disposto no artigo 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal (05 
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário 
mínimo legal), porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável 
à acusada.

Registre-se, por oportuno, que se mostrou adequada a fixação do 
valor unitário do dia-multa no mínimo legal ante as condições 
econômicas da acusada.

Na segunda fase da dosimetria, por inexistirem circunstâncias 
agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu sem alteração.

Já na terceira fase, considerando que a acusada é primária e não 
tem maus antecedentes, bem como por inexistirem evidências de 
que esteja envolvida com organização criminosa, a magistrada 
reduziu a pena no patamar máximo de 2/3, nos termos do artigo 33, 
§ 4°, da Lei n° 11.343/06, tornando-a definitiva em 01 ano e 08 
meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no valor 
unitário mínimo legal.

No entanto, no caso dos autos, embora a quantidade de droga 
apreendida (17 porções de cocaína), somada à quantia em 
dinheiro, produto da venda de diversas outras porções, por si só, 
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não sejam suficientes para demonstrar que a ré esteja efetivamente 
envolvida em atividade criminosa, evidenciam que não se trata de 
pequena e eventual traficante, razão pela qual é inviável a redução 
da sanção no patamar máximo.

[...]

Assim, afasto a redução no patamar máximo de 2/3 para fazê-lo em 
1/6, tornando a reprimenda definitiva, agora, em 04 anos e 02 
meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no valor 
unitário mínimo.

Em relação à fixação do regime semiaberto e à substituição da 
pena privativa liberdade por restritivas de direitos, a sentença 
também merece reparo, tal como pleiteado pelo Ministério Público.

De fato, diferentemente do disposto na sentença monocrática, o 
regime inicial para o cumprimento da pena não pode ser outro, que 
não o fechado, pois a fixação de regime diverso (aberto ou 
semiaberto), não se mostra satisfatória à repressão do grave delito 
praticado, não apenas em razão da natureza do crime, que gera 
graves prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo, tratamento 
mais severo a partir da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes 
hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem 
equiparar o tráfico de drogas (art. 2°, Lei 8.072/90), mas, 
notadamente, por não se tratar a ré de pequena e eventual 
traficante, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, 
somada à quantia em dinheiro, produto da venda de diversas 
outras porções, ficando demonstrada, portanto, a necessidade da 
fixação do regime fechado.

Pelas mesmas razões deve ser afastada a conversão da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com efeito, de acordo com o aludido 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.

O Tribunal de origem afastou a incidência da causa de diminuição 

prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo em razão da 

quantidade de droga apreendida, fundamentando para tanto, conforme acima transcrito, 

que embora a quantidade de droga apreendida (17 porções de cocaína), somada à 

quantia em dinheiro, produto da venda de diversas outras porções, por si só, não sejam 

suficientes para demonstrar que a ré esteja efetivamente envolvida em atividade 

criminosa, evidenciam que não se trata de pequena e eventual traficante, razão pela 

qual é inviável a redução da sanção no patamar máximo.
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Contudo, na espécie, penso que a quantidade de entorpecente 

apreendida também não se mostra suficiente para a conclusão de que a paciente não 

seja pequena traficante à míngua de outros elementos indicadores de tal situação, 

razão pela qual entendo que faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006, na fração máxima.

Acerca do regime prisional, o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada 

pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da 

pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de 

imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes 

hediondos e dos demais delitos a eles equiparados.

Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, 

para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a 

quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no 

caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente 

apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

Na hipótese dos autos, ao contrário do alegado pelo agravante, a 

quantidade de droga apreendida – 17 porções de cocaína –, a meu ver, não se revela 

tão expressiva para, por si só, justificar regime prisional mais gravoso.

Desta forma, considerando o novo quantum da condenação (1 ano e 8 

meses de reclusão), a primariedade e o fato de não terem sido apontadas 

circunstâncias desfavoráveis, faz jus a paciente ao regime aberto, conforme o disposto 

no art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do Código Penal.

Ademais, a Corte local deixou de indicar elementos concretos dos 

autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais 

gravoso do que o permitido segundo a pena aplicada, o que vai de encontro ao teor dos 

enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do enunciado n. 440 da Súmula 

do STJ, que assim dispõem:

Enunciado  718/STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em 
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abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição 
de regime mais severo do que o permitido segundo a pena 
aplicada". 

Enunciado 719/STF: "A imposição do regime de cumprimento mais 
severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 

Enunciado 440/STJ: "Fixada a pena-base no mínimo legal, é 
vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que 
o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na 
gravidade abstrata do delito".

Sob tal perspectiva e diante dos parâmetros acima aludidos, entendo 

que a paciente deve ser submetida ao regime aberto para o início do cumprimento da 

reprimenda que lhe fora imposta.

Diante dessas considerações, mantenho a decisão agravada e nego 

provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2016/0320643-4 PROCESSO ELETRÔNICO HC 381.399 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00000225420158260577  20160000479917  225420158260577

EM MESA JULGADO: 25/04/2017

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : VANIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 
CORRÉU    : RAFAEL DE PAULA 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : VANIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO

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

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti 
Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
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