
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 533.480 - PE (2019/0276311-4)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 GABRIEL GONÇALVES LEITE  - PE029771 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
PACIENTE  : FABIO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA 
PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. QUANTIDADE 
INEXPRESSIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIBERTO. 
SANÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. 
ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS 
CORPUS 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. 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.
3. Hipótese em que embora a natureza do entorpecente seja elemento idôneo para 
exasperar a pena-base, in casu, sendo pequena a quantidade apreendida - 8,9g de 
crack - o estabelecimento da sanção no mínimo legal se mostra suficiente para a 
reprovabilidade da conduta do acusado. Necessidade de readequação da pena.
4. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, 
ficam mantidos o modo semiaberto e a impossibilidade de substituir a pena 
corporal por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do 
Código Pena.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a 
pena-base ao mínimo legal, ficando a sanção definitiva em 5 anos de reclusão e 
pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

 

  

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, Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 
convocado do TJ/PE), Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro 
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Relator. 
 
 Brasília (DF), 05 de novembro de 2019 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 533.480 - PE (2019/0276311-4)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
   GABRIEL GONÇALVES LEITE  - PE029771 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
PACIENTE  : FABIO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

RELATÓRIO

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

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, 
impetrado em favor de FABIO PEREIRA DA SILVA, 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 6 anos e 6 meses de 
reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 650 dias-multa, como incurso no art. 33, 
caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.
Neste habeas corpus, alega o impetrante ser inidônea e desproporcional a 

exasperação da pena-base com amparo na natureza do entorpecente (crack), sobretudo por ser 
ínfima a quantidade apreendida.

Requer, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal.
Liminar indeferida (e-STJ, fls. 70-71).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 

76-79).
É o relatório.
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pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime semiaberto.
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VOTO

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

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

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

O Tribunal de origem, ao negar provimento ao apelo da defesa, manteve a sanção 
básica, com base nos seguintes fundamentos:

"Como sabido, a fixação da pena-base na Ia fase da dosimetria (art. 59 do 
Código Penal) não consiste em mera operação aritmética baseada no 
número de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Conforme dispõe o 
aludido dispositivo legal, trata-se de atividade discricionária do juiz, o qual, 
analisando as 
circunstâncias judiciais, estabelecerá a pena-base "conforme seja necessário 
e suficiente para reprovação e prevenção do crime".
No caso, vê-se que o juiz sentenciante, na Ia etapa da dosimetria, exasperou 
a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses além do mínimo legal - de 5 
(cinco) anos - previsto para o tipo, arbitrando-a em 6 (seis) anos e 06 
(seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável ao réu a natureza da 
droga apreendida em seu poder (crack).
Vale salientar que a natureza da droga apreendida (crack,l, de alto teor 
lesivo, autoriza a exasperação da pena-base do réu, em observância ao 
disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06. que determina que o juiz. na 
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no 
art. 59 do CP, a natureza da substância entorpecente.
Inclusive, em caso similar, da minha relatoria (Apelação Criminal n° 
408493-5, Julgada em 16/11 /2016), em que apenas a natureza da droga 
(crack) foi considerada desfavorável ao réu. a 41 Câmara Criminal já se 
posicionou como sendo razoável a fixação da pena base em 7 anos de 
reclusão [...]. Logo, no processo em analise, o aumento de 01 (um) ano e 
06 (seis) meses implementado se revela proporcional e razoável, 
considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao 
delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06 (reclusão de 5 a 15 anos).
Desse modo, entendo que não há reparo a ser feito na primeira fase do 
cálculo da pena, permanecendo a reprimenda básica em 06 (seis) anos e 06 
(seis) meses de reclusão e a pena de 650 (seiscentos e cinqüenta) 
dias-multa, que são as sanções definitivas ante a ausência de agravantes e 
atenuantes (segunda etapa doslmétrica), bem como de causas de aumento e 
de diminuição (terceira fase)" (e-STJ, fls. 46-47).

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 
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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.

Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a 
pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 
Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma 
estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim 
como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do 
Código Penal.

Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, atento às diretrizes do art. 59 
do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza do entorpecente (crack) para 
elevar a pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal.

No entanto, embora a espécie da droga constitua elemento idôneo para exasperar 
a sanção básica, o quantum apreendido - 23 pedras de crack (8,9g) - não é suficiente para 
denotar maior reprovabilidade na conduta do agente.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL. QUANTIDADE DAS DROGAS. QUANTIDADE NÃO 
EXPRESSIVA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 
11.343/06. NEGATIVA. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA 
ENTORPECENTE APREENDIDA. MOTIVAÇÃO NÃO SUFICIENTE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO NA 
FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA 
ORDEM.
1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo 
com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve 
profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado 
revê-lo em sede de habeas corpus. 
2. Na espécie, existe manifesta ilegalidade no tocante à fixação da 
pena-base acima do mínimo legal, porquanto a quantidade apreendida - 
5,07g de maconha, 10,95g de cocaína e 1,79g de crack - não se mostra 
expressiva o suficiente a ponto de justificar a exasperação da pena na 
primeira fase da dosimetria.
[...]
5. Ordem concedida a fim de reduzir a pena do paciente para 2 anos, 2 
meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa, bem como fixar o regime 
inicial aberto, possibilitando, ainda, a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das 
Execuções."
(HC 427.177/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).

Desse modo, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, 
fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, a qual torno definitiva 
ante a ausência de outras causas modificativas da pena nas demais etapas da dosimetria penal.

Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, 
ficam mantidos o modo semiaberto e a impossibilidade de substituir a pena corporal por restritivas 
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de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Pena.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, 

de ofício,  para reduzir a pena-base ao mínimo legal, ficando a sanção definitiva em 5 anos de 
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA TURMA
 

 
Número Registro: 2019/0276311-4 PROCESSO ELETRÔNICO HC 533480 / PE

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00436052820128170001  04726785  436052820128170001  4726785

EM MESA JULGADO: 05/11/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 GABRIEL GONÇALVES LEITE  - PE029771 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
PACIENTE  : FABIO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU    : ERIKO TEÓFILO DOS SANTOS 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

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

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, não conheceu do pedido e concedeu "Habeas Corpus" de 
ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 
convocado do TJ/PE), Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro 
Relator.
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