
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 382.880 - SP (2016/0329820-9)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : JEFFERSON LUIZ FERREIRA CAETANO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   GLAUCO MAZETTO TAVARES MOREIRA  - SP239877 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO 
AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA-BASE AO PATAMAR 
MÍNIMO LEGAL, AFASTOU A AGRAVANTE DA 
REINCIDÊNCIA E APLICOU O REDUTOR EM SUA FRAÇÃO 
MÁXIMA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PENA-BASE. 
NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS CRITÉRIO 
IDÔNEO, MAS DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE DOS 
AUTOS. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS. 
ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DO 
PRIVILÉGIO COM BASE EM DUAS CONDENAÇÕES 
ANTERIORES POR USO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO. 
AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA 
REINCIDÊNCIA E DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA 
NÃO APLICAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 
33 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA 
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra 
decisão que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base e 
afastar a agravante da reincidência, além de aplicar a minorante 
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar 
máximo.

2. Em relação à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o juiz 
deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do 
estatuto  repressivo,  a  natureza  e  a  quantidade  da  substância 
entorpecente,   a  personalidade  e  a  conduta  social  do  agente, 
consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. No caso, embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja 
critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, 
conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a 
quantidade das drogas apreendidas não é expressiva – 1,8g de 
cocaína e 2g de crack –, revelando-se desproporcional o incremento 
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com base nessa motivação. Precedentes em hipóteses análogas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de que é desproporcional o reconhecimento 
da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto 
no art. 28 da Lei 11.343/2006. Precedentes da Quinta e Sexta 
Turmas.

5. Nesse contexto, é adequado o afastamento dos maus antecedentes 
e da reincidência apoiados em duas condenações por uso de drogas e, 
em consequência, preenchidos os demais requisitos previstos no § 4º 
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é cabível o reconhecimento do 
privilégio no crime de tráfico de drogas, que foi aplicado em sua fração 
máxima, com base na inexpressiva quantidade das drogas apreendidas.

6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  por unanimidade, 
negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, 
Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) e Jorge Mussi votaram 
com o Sr. Ministro Relator. 
 

Brasília (DF), 19 de novembro de 2019(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 382.880 - SP (2016/0329820-9)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : JEFFERSON LUIZ FERREIRA CAETANO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   GLAUCO MAZETTO TAVARES MOREIRA  - SP239877 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL contra decisão monocrática concessiva de ordem de habeas corpus, de ofício, 

cujo teor segue transcrito (e-STJ fls. 105/119):

Trata-se de habeas corpus sem pedido liminar impetrado em favor 
de JEFFERSON LUIZ FERREIRA CAETANO contra acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(Apelação n. 0019397-70.2015.8.26.0050).

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau 
de jurisdição, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial 
fechado, e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, 
da Lei n.11.343/2006 (e-STJ fls. 34/38). 

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi 
improvido (e-STJ fls. 39/48), em acórdão assim ementado:

1. Apelação Criminal - Tráfico de entorpecente.

2. Materialidade demonstrada por auto de prisão em 
flagrante, auto de apreensão do entorpecente e laudo de exame 
químico-toxicológico.

3. Autoria comprovado pela palavra dos policiais que 
apreenderam o entorpecente junto ao acusado - Negativa do 
réu que não encontrou respaldo no conjunto probatório.

4. O principio da insignificância não se aplica ao tráfico, 
crime equiparado a hediondo.

5. Flagrante preparado - Inocorrência - Ausência de 
induzimento à prática criminosa que torne impossível a 
consumação do crime. - E legitima a atividade policial de 
disfarçar-se de usuário para, via simulação de compra de 
droga, identificar o traficante. - Crime de ação múltipla) que 
preexistia à atividade policial, porquanto haja a adequação da 
conduta do preso a um dos verbos do tipo penal.
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6. Pena estabelecida dentro dos limites legais, 
justificadamente e com razoabilidade.

7. A substituição da pena privativa da liberdade por restritiva 
de direito é medida obstada pelo quantum da pena e o regime 
fechado é o adequado à espécie.

8. Recurso desprovido.

No presente mandamus (e-STJ fls. 1/27), a impetrante sustenta que o 
acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois 
manteve a sua condenação pela prática do crime de tráfico de 
drogas. Afirma que toda a prova produzida seria ilícita, inclusive 
por derivação, na medida em que os policiais responsáveis pela 
prisão se aproximaram do paciente como se usuários fossem. Além 
disso, aponta que a conduta do paciente é insignificante sob o 
prisma jurídico-penal, na medida em que a quantidade das drogas 
apreendidas seria ínfima e não teria o condão de causar perigo à 
saúde pública. 

No que toca à dosimetria, alega que a diversidade das drogas não é 
critério idôneo e suficiente para ensejar a exasperação da 
pena-base, tendo em vista que a quantidade apreendida é 
inexpressiva.

Aponta, outrossim, que as duas condenações anteriores do paciente 
referem-se à prática do crime de uso de drogas, para o qual não é 
prevista pena privativa de liberdade. Nesse contexto, entende que 
os incrementos decorrentes da utilização dessas condenações na 
primeira e segunda fases da dosimetria, a título de maus 
antecedentes e reincidência, não podem subsistir. 

Em consequência do afastamento dos maus antecedentes e da 
agravante da reincidência, entende que o paciente faz jus à 
minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a 
regime prisional mais brando. 

Ao final, pede a concessão da ordem para que o paciente seja 
absolvido ou, subsidiariamente, a redução da pena e o 
abrandamento do regime prisional. 

As informações foram prestadas às e-STJ fls. 64/83.

O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às 
e-STJ fls. 87/103, opinou pelo não conhecimento do writ, cuja 
ementa segue transcrita:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
DOSIMETRIA.

REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. 
VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA.  
DESCABIMENTO. ARTIGO 28, DA LEI ANTIDROGAS. 
INDENIDADE. DOSAGEM DA PENA. ADEQUAÇÃO. BIS IN 
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IDEM NÃO EVIDENCIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 
11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. EXASPERAÇÃO DA 
PENA-BASE. VARIEDADE DE ENTORPECENTE. CORREÇÃO. 
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. 
NÃO CONHECIMENTO.

As decisões colegiadas dos Tribunais de Justiça, proferidas em 
última ou única instância, salvo as denegatórias de habeas 
corpus e mandado de segurança, devem ser impugnadas por 
meio dos recursos excepcionais, para o Superior Tribunal de 
Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Se transitadas em 
julgado, devem ser, eventualmente, modificadas mediante 
revisão criminal, para a qual o Superior Tribunal de Justiça 
não tem competência, salvo em relação aos seus próprios 
julgados.

A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo está suficientemente fundamentada, amparando-se nas 
provas produzidas nos autos, de modo que, para o afastamento 
dessas conclusões, haverá necessidade de exame amplo, 
profundo e valorativo do acervo probatório residente nos 
autos, o que não encontra espaço na via do mandamus, 
inapropriado, à toda evidência, para reordenar a pena 
aplicada, notadamente, porque, conforme tem decidido essa 
Colenda Corte Superior de Justiça, é impossível, em sede de 
habeas corpus ou de recurso especial, reexame da sentença 
para efeito de graduação da pena firmada nas circunstâncias 
judiciais do artigo 59 do Código Penal, vez que envolve 
particularidades subjetivas, oriundas de critérios de 
convencimento do Juiz.

A alegada violação ao direito constitucional ao silêncio, 
conforme previsto no artigo 5º, LXIII, da Constituição da 
República, não restou demonstrada, ponderando, o aresto 
indigitado, que “o direito ao silêncio foi assegurado ao réu 
tanto na fase inquisitiva da persecução penal (fls. 7) como por 
ocasião do interrogatório judicial (fls. 111).”, e-STJ Fl 43. 
Lembrou, ainda, que sua inobservância não implica em 
nulidade automática do feito, visto que “ (…) é regra jurídica 
que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso 
que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu 
não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a 
anulação de um processo penal (...)”(AP 611, Relator(a): Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 
10-12-2014).

Relativamente à arguição de atipicidade material do delito de 
tráfico de entorpecentes, dada a ínfima quantidade de 
entorpecente apreendido, o Superior Tribunal de Justiça tem 
recusado a aplicação do princípio da insignificância, ainda 
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que pequena a quantidade da droga arrecadada, por se tratar 
de crime de perigo abstrato que possui como bens jurídicos 
tutelados a segurança pública, a paz social e a saúde pública.

No tocante à suscitada inconstitucionalidade do artigo 28, da 
Lei Antidrogas, cumpre frisar que não há pronunciamento 
judicial definitivo, dotado de efeito vinculante e eficácia erga 
omnes, nessa direção, de sorte que, a higidez da norma em 
questão é patente, repercutindo, in casu, uma das condenações 
transitadas em julgado na pena-base, a título de personalidade 
voltada a atividade criminosa, e a outra como circunstância 
agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal.

É de se notar que a dosagem da pena se deu em consonância 
com o disposto no artigo 68, do Código Penal, arredando, 
desta feita, a arguição de vedado bis in idem, frustrando, 
ademais, a pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º, do 
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em conta que o 
Paciente não ostenta primariedade.

É assente a posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido 
de que a natureza e a variedade (diversidade) da droga 
apreendida são fatores que justificam a exasperação da 
pena-base acima do mínimo legal.

O Tribunal a quo, ao preservar o regime fechado para o início 
do cumprimento da pena, motivou sua decisão no fato de ser o 
Paciente reincidente (e-STJ Fl 48). Portanto, revela-se 
necessária a imposição de um regime inicial de cumprimento de 
pena mais rigoroso, no caso, o fechado, conquanto a pena 
cominada seja inferior a 8 (oito) anos.

Parecer pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório. Decido.

De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, 
pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada 
impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade 
que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente. 

Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente ou, 
subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da 
agravante da reincidência, o reconhecimento do tráfico em sua 
forma privilegiada e o abrandamento do regime prisional. 

Em relação à alegada ilicitude da prova, importa destacar que o 
crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de tipo misto 
alternativo, além de permanente, motivo pelo qual a abordagem 
policial simulando a compra de entorpecentes não configura 
flagrante preparado ou forjado. Com efeito, nessas hipóteses, a 
consumação do crime de tráfico de drogas antecede a abordagem 
policial, mediante condutas como "ter em depósito" ou "trazer 
consigo", não sendo hipótese de aplicação da Súmula n. 145/STF. 
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Nesse sentido:

PENAL   E   PROCESSUAL   PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  
NO  AGRAVAMENTO REGIMENTAL  NO RECURSO 
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O  
TRÁFICO.  FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. 
DELITO DE NATUREZA PERMANENTE.   LAUDO   
TOXICOLÓGICO  FEITO  POR  AMOSTRAGEM.  VÁLIDO. 
INDEFERIMENTO   DE  OUVIDA  DE  TESTEMUNHA  
RESIDENTE  NO  EXTERIOR. POSSIBILIDADE.   MEDIDA  
DESNECESSÁRIA.  EXACERBAÇÃO  DA  PENA-BASE. 
FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE.  APLICAÇÃO DA REGRA 
DO CONCURSO MATERIAL. DUAS CONDUTAS CRIMINOSAS 
DIRIGIDAS A FINS DIVERSOS. ALEGADA FALTA DE 
COMPROVAÇÃO  DO  VÍNCULO  ASSOCIATIVO  ENTRE  OS 
AGENTES. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
NÃO PROVIDO.

1.  Em  se  tratando  o tráfico de drogas, na condutas de 
"guardar", "transportar"  e "trazer consigo", de delito de 
natureza permanente, a  prática  criminosa,  in  casu, se 
consumou antes mesmo da atuação policial  ("compra  fictícia"), 
o que afasta a alegação de flagrante preparado.

[...]

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 
1.455.188/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, 
DJe 26/2/2019).

RECURSO   ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  
DE  DROGAS.  AÇÃO MONITORADA SEM AUTORIZAÇÃO 
JUDICIAL. FLAGRANTE ESPERADO. ILEGALIDADE NÃO 
CONFIGURADA.

1.  No  flagrante preparado, a polícia provoca o agente a 
praticar o delito  e,  ao  mesmo  tempo,  impede a sua 
consumação, cuidando-se, assim,  de  crime  impossível,  ao  
passo que no flagrante forjado a conduta  do  agente  é  criada  
pela  polícia,  tratando-se  de fato atípico.

2. Na espécie, em momento algum os agentes induziram ou 
instigaram a recorrente  a  praticar  o  crime de tráfico de 
entorpecentes, sendo certo que, antes mesmo da abordagem 
policial, o delito em questão já havia  se consumado em razão 
de haver trazido consigo e transportado a droga, o que afasta a 
mácula suscitada na irresignação. Precedentes.

[...]

4. Recurso desprovido. (RHC 103.456/PR, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, Quinta Turma, DJe 14/11/2018).

Assim, no caso, não há falar em ilicitude da prova. 
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Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não 
ser aplicável o  princípio da insignificância no delito de tráfico 
ilícito de entorpecentes, tendo em vista que se trata de crime de 
perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo irrelevante a 
quantidade da droga apreendida em poder do agente. Nesse 
sentido:

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.

[...]

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).

[...]

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. 
(HC 461.377/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta 
Turma, DJe 22/11/2018).

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS 
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 
APLICÁVEL.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  
DESCLASSIFICAÇÃO. PROFUNDA INCURSÃO FÁTICA. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
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[...]

2.   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.

[...]

4.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 
ao qual se nega provimento. (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. 
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 24/10/2018).

Dessa forma, resulta hígida a condenação do paciente pelo crime 
de tráfico de drogas. 

Quanto ao apenamento, importa considerar que a dosimetria da 
pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do 
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e 
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no 
caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante 
desproporcionalidade. 

No caso, seguem os fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante 
para exasperar a pena-base, reconhecer a agravante da 
reincidência e afastar o redutor (e-STJ fls. 36/37):

Em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal e 
considerando, neste aspecto: a) as circunstâncias do crime 
concernentes à diversidade do entorpecente apreendido - 
cocaína em pó e pedras de crack (fls. 103/104); b) a 
personalidade do denunciado, voltada para a prática de delitos 
(certidão de fls. 21 do apenso próprio). Km razão de tais 
circunstâncias judiciais, fixo a pena base em seis anos de 
reclusão e seiscentos dias multa, no valor unitário mínimo lesai 
Na segunda fase de aplicação da pena, sopesando-se a 
confissão extrajudicial (fls. 7) com a reincidência (fls. 20 do 
apenso próprio), mantém-se a pena base tal como fixada, que é 
tornada definitiva, à míngua de causas de aumento e de 
diminuição de pena.

Note-se que não incide a causa de diminuição capitulada no 
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, já que o agente 
reincidente, conforme certidão juntada a fls. 20 do apenso 
próprio. Finalmente, a consideração da reincidência como 
circunstância agravante que encontra expressa previsão legal 
(Código Penal. art. 61, I), não importando em bis in idem.

Na mesma esteira, manifestou-se a Corte local (e-STJ fls. 45/47):

A pena-base (fixada acima do mínimo legal - na proporção de 
1/5 - à vista da diversidade da droga apreendida - cocaína em 
pó e na forma de crack - e da personalidade do acusado, 
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voltada para a criminalidade, em razão de condenação 
anterior) obedeceu aos artigos 59 do Código Penal ("o  
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, 
à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
conseqüências do crime, bem como ao comportamento da 
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 
reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis 
dentre as comi nadas") e 42 da Lei n° 11.343/06 ("o juiz, na 
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o 
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade 
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta 
social do agente"). 

Tais circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas na 
sentença indicam maior grau de reprovabilidade da conduta 
impondo resposta penal mais severa. 

Aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "2. A 
natureza e a variedade de entorpecentes constituem fatores 
que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006. são 
preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de 
entorpecentes. 3. (...) 4. No caso. não há falar em 
constrangimento ilegal decorrente da exasperação da 
pena-base em aproximadamente 1/5 com fundamento nos maus 
antecedentes do paciente, na diversidade e natureza das 
drogas" (HC 359.467/SP, Rei. Min. Reynaido Soares da 
Fonseca, 5a Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016).

"1. Não há falar em bis in idem pela majoração da pena-base 
em razão da natureza e diversidade das drogas, sob a alegação 
de que tais aspectos já teriam sido considerados para a 
caracterização do delito de tráfico, porquanto tais elementos 
não são circunstâncias inerentes ao tipo penal violado, 
configurando, pois. peculiaridades concretas do caso sub 
judice. reputadas relevantes para a exasperação procedida. 
(...)" (HC 326.106/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
Sexta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

VIII- Na segunda etapa houve compensação entre a agravante 
da reincidência e a atenuante da Confissão espontânea 
(extrajudicial). 

Note-se que o fato de o crime gerador da reincidência estar 
tipificado no artigo 28 da Lei n° 11.343/06 não impede seu 
reconhecimento.

Com efeito, diferentemente do alegado pelo nobre defensor, o 
intento do legislador da Lei n° 11.343/06 não foi o de 
descriminalizar, nem o de despenalizar a posse de droga para 
uso próprio, na medida em q.ue previu como crime essa 
conduta e, ainda, estabeleceu-lhe punição (com advertência 
sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à 

Documento: 1890625 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/12/2019 Página  10 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

comunidade, ou medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo). Houve apenas adequação da 
pena ao fato, para penalizar o possuidor de droga para uso 
próprio de forma diferente da que sanciona o traficante.

A pretendida diminuição da pena em razão de suposta violação 
ao princípio do ne bis in idem não pode ser acolhida. A 
magistrada sentenciante considerou para a avaliação negativa 
da personalidade a condenação do réu por posse de 
entorpecente para uso próprio íratada no processo n° 
863/2014, da 18a Vara Criminal de São Paulo (fis. 21 do 
primeiro apenso). Na segunda fase da dosimetria penal, 
reconheceu a reincidência em face do réu ter sido condenado 
por posse de entorpecente para uso próprio no processo n° 
1639/2014, da 24a; Vara Criminal de São Paulo (fis. 20 do 
terceiro apenso).

Não há que se falar em bis in idem quando os antecedentes 
criminais e a reincidência são auferidos de distintos elementos 
de convicção, conforme preconiza o Superior Tribunal de 
Justiça: "i. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, 
não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da 
pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com 
acréscimo na segunda fase do cálculo penal. 4. O que não se 
admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo 
fato em momentos diversos da aplicação da pena. circunstância 
esta não evidenciada na hipótese." (HC 175.46l/SP, relatora 
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/08/2012).

IX- Na terceira etapa do cálculo, em virtude da reincidência, 
não era aplicável o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 
n° 11.343/06.

Extrai-se das transcrições supra que a pena-base foi exasperada 
com fulcro na diversidade das drogas apreendidas e na existência 
de condenação anterior por uso de drogas. Também constata-se 
que a agravante da reincidência foi reconhecida com lastro em 
condenação diversa, mas também por uso de drogas, circunstância 
que motivou a não aplicação do redutor. 

Entretanto, embora a diversidade dos entorpecentes seja critério 
idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, 
conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a 
quantidade das drogas apreendidas não é expressiva – 1,8g de 
cocaína e 2g de crack –, revelando-se desproporcional o 
incremento com base nessa motivação. 

Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO DE 
DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE  ACIMA  DO MÍNIMO 
LEGAL. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE NÃO 
EXPRESSIVA.  ILEGALIDADE.  OCORRÊNCIA. CAUSA 
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ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. NEGATIVA.  AUSÊNCIA  DE  
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA. APLICAÇÃO NO PATAMAR 
MÁXIMO.  REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO  DA  ORDEM.  
PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA 
POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  AGRAVO  
REGIMENTAL  A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A natureza da droga apreendida, por si só, não configura 
motivação idônea para a fixação da pena-base acima do 
mínimo legal. Outrossim, não foi demonstrada, de maneira 
concreta, a dedicação do paciente às atividades criminosas, 
sendo de rigor a concessão da benesse e, por conseguinte, 
imperiosa a imposição do regime inicial aberto e a substituição 
da pena privativa de liberdade  por restritivas de direitos.

2.  Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto 
não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples 
pretensão de reforma. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 452.752/SP, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta 
Turma, DJe 13/8/2018).

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   TRÁFICO   DE   
ENTORPECENTES.  EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE. 
QUANTIDADE  NÃO EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE DE 
REDUÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE  DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  
PLEITO  DE  AUMENTO  DA  FRAÇÃO REDUTORA. 
VIABILIDADE.  REDIMENSIONAMENTO  DA PENA. REGIME 
PRISIONAL FECHADO E SUBSTITUIÇÃO.   POSSIBILIDADE   
DE   FIXAÇÃO   DO  REGIME  ABERTO  E SUBSTITUIÇÃO  
DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA 
DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

-  Consoante  o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na 
fixação da  pena  do crime de tráfico de drogas, o juiz deve 
considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 
do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da 
substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do 
agente.

- No caso, não obstante a natureza e a diversidade sejam 
motivos para exasperar a pena-base, verifico que a quantidade 
apreendida não é suficiente justificar o aumento, devendo a 
pena-base retornar ao patamar mínimo legal.

[...]

-  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem concedida, de 
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ofício, para redimensionar  a  pena  do  paciente, além de fixar 
o regime inicial aberto  e  substituir  a  pena  privativa  de  
liberdade por medidas restritivas  de direitos, a serem definidas 
pelo Juízo das Execuções Criminais.  (HC 410.095/MS, de 
minha relatoria, Quinta Turma, DJe 11/10/2017).

Além disso, consoante o entendimento firmado no REsp n. 
1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA THEREZA, Sexta Turma, DJe 
30/8/2018), revela-se desproporcional o reconhecimento da 
reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto 
no art. 28 da Lei 11.343/2006. 

Dessa forma, resulta imperativo o afastamento dos maus 
antecedentes do paciente e também os efeitos da reincidência, 
motivo pelo qual a sua pena-base deve ser estabelecida no patamar 
mínimo legal e a agravante da reincidência deve ser afastada. 

Em razão do afastamento da reincidência e preenchidos os demais 
requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o 
paciente faz jus à respectiva minorante, que deve ser aplicada em 
seu patamar máximo, em virtude da não expressiva quantidade das 
drogas apreendidas (1,8g de cocaína e 2g de crack).  

Assim, observados os critérios supra, passo ao redimensionamento 
da pena do paciente.

Reduzida a pena-base ao patamar mínimo legal, afastada a 
agravante da reincidência e incidente a atenuante da menoridade 
relativa reconhecida na origem, fixo a pena do paciente, ao término 
da segunda fase, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, 
observado o disposto no enunciado da Súmula n. 231/STJ. 
Incidente a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 
11.343/2006 em sua fração máxima, conforme motivação supra, 
torno a pena do paciente definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão 
e 166 dias-multa. 

Em virtude do redimensionamento da pena para patamar não 
superior a 4 anos de reclusão, da primariedade do paciente e do 
fato de não terem sido apontadas circunstâncias desfavoráveis, 
resulta cabível o regime inicial aberto, a teor do disposto no art. 33, 
§§ 2º, "c", e 3º, do Código Penal.

Além disso, encontram-se preenchidos os pressupostos previstos no 
art. 44 do Código Penal, razão pela qual é possível a substituição 
da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a 
serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.

Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. 
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CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA 
LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. 
DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA 
MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
11.343/2006. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 
VIABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS E 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.

[...]

3. Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na 
questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de 
substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 
28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova 
Lei de Drogas, mas não descriminalizada, em outras palavras, 
não houve abolitio criminis. Desse modo, tratando-se de 
conduta que caracteriza ilícito penal, a condenação anterior 
pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio pode 
configurar, em tese, reincidência.

4. Contudo, as condenações anteriores por contravenções 
penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que 
dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes 
anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de 
prisão simples, não geram reincidência, mostra-se 
desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 
configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com 
pena privativa de liberdade.

5. Nesse sentido, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de 
Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria 
da Ministra MARIA THEREZA, julgado em 21/8/2018, proferiu 
julgado considerando desproporcional o reconhecimento da 
reincidência por condenação pelo delito anterior do art. 28 da 
Lei n. 11.343/2006.

6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 
4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, 
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser 
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades 
criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a 
reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a 
depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, tendo 
em vista que a reincidência foi o único fundamento para não 
aplicar a benesse e tendo sido afastada a agravante, de rigor a 
aplicação da redutora.

7. Quanto ao regime e a substituição, tratando-se de réu 
primário, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 
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anos de reclusão, com a análise favorável das circunstâncias 
judiciais, além da não expressiva quantidade de droga - 7,2 g 
de crack -, o paciente faz jus ao regime aberto, a teor do 
disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim como 
resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por 
medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das 
Execuções Criminais.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 
para conceder a ordem para redimensionar a pena do paciente, 
fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos. (HC 453.437/SP, de minha relatoria, 
DJe 15/10/2018).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE 
INEXPRESSIVA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MAUS 
ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PELO ART. 28 DA LEI N. 
11.343/2006. ELEMENTOS INIDÔNEOS. READEQUAÇÃO. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE 
DROGAS. ACUSADO QUE NÃO POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA. 
FUNDAMENTO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS 
QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE EM 
ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO. 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. 

[...]

3. No caso, o Tribunal de origem não trouxe fundamentos 
válidos para majorar a pena-base, na medida em que aferiu a 
ínfima quantidade de droga apreendida (25,08g de maconha) e 
a condenação anterior do paciente pelo delito de posse de 
drogas para uso próprio como maus antecedentes, sendo de 
rigor, a redução da sanção ao mínimo legal. 

4. As Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça, em recentes julgados, têm decido ser desproporcional o 
reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de 
condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 
11.343/2006, uma vez que a infringência do referido dispositivo 
legal não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e 
a sua constitucionalidade está sendo debatida no STF. Sob tal 
contexto, a Quinta Turma passou a adotar o entendimento de 
que a condenação anterior por posse de drogas para uso 
próprio, também, não pode ser utilizada para se aferir 
negativamente os maus antecedentes do réu. Precedente. 
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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 
diminuição, 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. 

7. O fato de o paciente não ter comprovado ocupação lícita, 
por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a 
benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedente. 

8. Hipótese em que a míngua de elementos probatórios que 
indiquem a habitualidade delitiva do paciente, impõe-se a 
aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no 
máximo legal. 9. Estabelecida a reprimenda final em 1 ano e 8 
meses de reclusão 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. 10. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do 
Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. 

11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 
para reduzir a pena-base ao mínimo legal e 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. (HC 519.401/SP, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/10/2019).

Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento 
Interno do STJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a 
ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 1 ano e 8 
meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, bem como 
substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de 
direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.

Intimem-se.

Brasília (DF), 29 de outubro de 2019.
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Em suas razões (e-STJ fls. 124/137), o agravante sustenta que a quantidade 

das drogas apreendidas – 1,8g de cocaína e 2g de crack – não podem ser consideradas 

inexpressivas, na medida em que a dose letal para usuários de cocaína varia de 0,2 a 1,5g 

do tóxico puro (e-STJ fl. 132), razão pela qual entende que tal circunstância é suficiente para 

ensejar a exasperação da pena-base. 

Além disso, defende que a condenação do réu pelo crime previsto no 

artigo 28, da Lei 11.343/06, é hábil a gerar a incidência da agravante da reincidência e, 

consequentemente, impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006, assim como que se reconheça como favorável a vetorial relativa aos 

maus-antecedentes (e-STJ fl. 134).

Nesse contexto, entende que a exasperação da pena-base deve ser 

restabelecida e o redutor do tráfico afastado, tal como decidiu o Tribunal a quo.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do 

presente recurso para que os termos da condenação imposta pelo Juízo sentenciante, a qual foi 

mantida pela Corte local, sejam restabelecidos. 

É o relatório.
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 382.880 - SP (2016/0329820-9)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

O recurso não merece prosperar.

Afinal, o agravante não apresenta nenhum argumento capaz de desconstituir 

os motivos sobre os quais se baseou a decisão ora impugnada, proferida em harmonia com a 

jurisprudência desta Corte. 

Com efeito, a pena-base do paciente foi exasperada com fulcro na 

diversidade das drogas apreendidas e na existência de condenação anterior por uso de drogas, 

enquanto que a agravante da reincidência foi reconhecida com lastro em outra condenação, 

também por uso de drogas, o que motivou a não aplicação da minorante prevista no § 4º do 

art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

E, conforme ficou consignado na decisão monocrática retro, embora a 

diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico 

de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade 

das drogas apreendidas não é expressiva – 1,8g de cocaína e 2g de crack –, revelando-se 

desproporcional o incremento com base nessa motivação. 

Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA   
E   QUANTIDADE.   FUNDAMENTO   IDÔNEO,  CONTUDO,  
PEQUENA QUANTIDADE  DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. 
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME.  PENA  INFERIOR  
A 8 ANOS. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO 
JUSTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2. Em relação à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o 
juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no 
artigo 59 do Estatuto  Repressivo,  a  natureza  e  a  quantidade  da  

Documento: 1890625 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/12/2019 Página  18 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

substância entorpecente,   a  personalidade  e  a  conduta  social  
do  agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 
11.343/2006.

3.  Contudo,  no  caso, a quantidade das drogas apreendidas - 6 g 
de crack  e 0,3 g de cocaína (e-STJ fl. 187) - não se mostra 
expressiva o  suficiente  para  exasperar  a  pena-base,  sendo  
mais  adequado arbitrar a pena no mínimo legal.

[...]

5.  Habeas  corpus  não  conhecido. Ordem concedida, de ofício, 
para redimensionar  a  pena  do  paciente,  mantidos  os demais 
termos da condenação. (HC 477.507/SC, de minha relatoria, Quinta 
Turma, DJe 9/4/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE  DROGAS.  NULIDADE  DA 
PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE  
FIXADA  ACIMA  DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO 
MOTIVADA PELA NATUREZA   DO   ENTORPECENTE.  
QUANTIDADE  INEXPRESSIVA.  FUNDAMENTO INIDÔNEO.  
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.  HABEAS  
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3.  O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem 
caráter excepcional,  somente sendo admitido quando se verificar, 
de plano e sem  a necessidade de incursão probatória, a existência 
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

4.  Nos  crimes  de  tráfico  de drogas, é consabido que o Juiz deve 
considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do 
Código Penal  -  CP,  a natureza e a quantidade da substância 
entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 
11.343/2006. No  caso  em  apreço, não obstante a alta nocividade 
e a natureza da droga  apreendida  com o paciente (crack), a 
ínfima quantidade - 12, 004g  - não justifica a majoração da 
pena-base, por não extrapolar o tipo penal. Precedentes.

5.  Habeas  corpus  não  conhecido. Ordem concedida, de ofício, 
para redimensionar  a  pena do paciente para 5 anos de reclusão, 
mantidos os demais termos do édito condenatório. (HC 495.339/PR, 
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 
28/3/2019).

Em relação ao pedido de afastamento do redutor, importa considerar que a 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que revela-se desproporcional o 

reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 
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28 da Lei 11.343/2006 (REsp n. 1.672.654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA, Sexta 

Turma, DJe 30/8/2018).

No mesmo sentido, segue acórdão proferido pela Quinta Turma, no HC 

453.437/SP (de minha relatoria, DJe 15/10/2018):

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. 
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 
DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. 
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME ABERTO E 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 
ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

[...]

3. Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na 
questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de 
substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 
da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de 
Drogas, mas não descriminalizada, em outras palavras, não houve 
abolitio criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que 
caracteriza ilícito penal, a condenação anterior pelo crime de porte 
de entorpecente para uso próprio pode configurar, em tese, 
reincidência. 

4. Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais 
não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o 
art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. 
E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, 
não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 
28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista 
que nem é punível com pena privativa de liberdade. 

5. Nesse sentido, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, 
no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria da Ministra 
MARIA THEREZA, julgado em 21/8/2018, proferiu julgado 
considerando desproporcional o reconhecimento da reincidência 
por condenação pelo delito anterior do art. 28 da Lei n. 
11.343/2006. 

6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, 
da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, 
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser 
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primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades 
criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a 
reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a 
depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, tendo em 
vista que a reincidência foi o único fundamento para não aplicar a 
benesse e tendo sido afastada a agravante, de rigor a aplicação da 
redutora. 

[...]

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
conceder a ordem para redimensionar a pena do paciente, fixar o 
regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos.

Com efeito, entendeu-se que, embora a conduta tipificada no art. 28 da Lei 

n. 11.343/2006 tenha sido despenalizada e não descriminalizada (RE n. 430.105 QO, Relator  

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJe 27/04/2007), é punida apenas 

com advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e 

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, não havendo a 

possibilidade de converter essas penas em privativas de liberdade em caso de 

descumprimento. Destacou-se que as condenações anteriores por contravenções penais, as 

quais cominam pena de prisão simples, não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o 

que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a "crimes" anteriores. Nesse 

contexto, a conclusão foi no sentido de ser desproporcional considerar que o delito do art. 28 

da Lei n. 11.343/2006 seja apto configurar reincidência, na medida em que nem sequer é 

punível com pena privativa de liberdade. E reforço da tese, foi ponderado que pende de 

julgamento, no Supremo Tribunal Federal, discussão acerca da constitucionalidade do art. 28 

da Lei de Drogas, em regime de Repercussão Geral (RE n. 635.659). 

Nesse contexto, resulta adequado o afastamento dos maus antecedentes e 

da reincidência apoiados em duas condenações por uso de drogas e, em consequência, 

preenchidos os demais requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é cabível 

o reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas, que foi aplicado em sua fração 

máxima, com base na inexpressiva quantidade das drogas apreendidas.

Em consequência, a decisão ora impugnada não comporta reparo, pois 
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encontra apoio na atual e firme jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA TURMA
 

AgRg   no
Número Registro: 2016/0329820-9 HC 382.880 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  0019397702015  00193977020158260050  19397702015  193977020158260050  
20160000833193  5172015

EM MESA JULGADO: 19/11/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE 

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : GLAUCO MAZETTO TAVARES MOREIRA  - SP239877 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : JEFFERSON LUIZ FERREIRA CAETANO 

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  : JEFFERSON LUIZ FERREIRA CAETANO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 GLAUCO MAZETTO TAVARES MOREIRA  - SP239877 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO

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

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Leopoldo de Arruda Raposo 

(Desembargador convocado do TJ/PE) e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.
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