
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 351.325 - RS (2016/0066810-5)

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
PACIENTE  : JONATHAN ALEX MACHADO 

EMENTA

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO 
RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO 
CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o 
ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê 
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu 
formal conhecimento. Precedentes.
2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a 
verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos 
termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS, 
ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E 
RESTRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE 
PERIGO ABSTRATO. INOCORRÊNCIA CONDUTAS QUE 
LESIONAM A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ COLETIVA.  
COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.
1. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de 
comprovação da existência de situação que tenha colocado em 
risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de 
perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a 
periculosidade da conduta, que é inerente à ação.
2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato 
são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas 
lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a 
presunção de ofensa ao bem jurídico, não havendo que se falar, 
assim, na inconstitucionalidade de tais ilícitos. Precedentes do 
STF. 
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO PREVISTA NO 
ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA 
RELATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA 
DEFESA. MÁCULA SUSCITADA APENAS NAS ALEGAÇÕES 
FINAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 
PREJUÍZO CONCRETO AO RÉU.  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Eventual inobservância à ordem estabelecida no artigo 212 do 
Código de Processo Penal caracteriza vício relativo, devendo ser 
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arguido no momento processual oportuno, com a demonstração 
da ocorrência do dano sofrido pela parte, sob pena de preclusão. 
Precedentes do STJ e do STF.
2. No caso dos autos, tendo a defesa anuído com a manutenção 
do sistema presidencialista de inquirição, não arguido 
tempestivamente a matéria, e tampouco demonstrado eventual 
dano concreto acarretado ao paciente, não há que se falar em 
invalidação do ato, como requerido na impetração. Inteligência 
dos artigos 571 e 563 do Código de Processo Penal.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA 
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA 
APREENDIDA. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO 
ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 SOBRE O ARTIGO 59 DO 
CÓDIGO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL.   
1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 
11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com 
preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a 
natureza e a quantidade da substância entorpecente, a 
personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto 
no artigo 42 da Lei de Drogas. 
2. Na hipótese em apreço, a fixação da reprimenda básica acima 
do mínimo legal encontra-se devidamente justificada e 
proporcional às especificidades do caso versado, diante da 
diversidade de tóxicos apreendidos. Precedentes. PARA POSSE 
ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA 
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE 
ARMAMENTO, MUNIÇÃO E ACESSÓRIOS ARRECADADOS. 
CIRCUNSTÂNCIA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 59 DO 
ESTATUTO REPRESSIVO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS QUE 
DENOTAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO 
AGENTE. ILEGALIDADE  INEXISTENTE.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a 
apreensão de expressiva quantidade de armas, munições e 
acessórios, tanto de uso permitido, quanto de uso restrito, 
justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, 
exatamente como ocorreu na espécie.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO 
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. 
DISCRICIONARIEDADE.  QUANTIDADE DE TÓXICOS 
APREENDIDOS. MITIGAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO 
ACERTADA. VOLUME E VARIEDADE DOS TÓXICOS 
APONTADOS EM MOMENTOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE 
BIS IN IDEM. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.
1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a 
incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer 
os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações 
indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do artigo 33 da 
nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias 
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, com 
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preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a 
personalidade e a conduta social do agente.
2. Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/6 
(um sexto), dada a quantidade de drogas encontradas por 
ocasião do flagrante. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/AM, sob 
o regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a 
natureza e a quantidade de droga apreendida com o acusado de 
tráfico de drogas devem ser levadas em consideração apenas 
em uma das fases da dosimetria, sob pena de indevido bis in 
idem, cabendo ao magistrado decidir em que momento as 
utilizará.
4. No caso dos autos, a diversidade dos entorpecentes foi 
considerada no cálculo da pena-base, sendo que, na terceira fase 
da dosimetria, a autoridade impetrada mencionou, 
exclusivamente, a quantidade das drogas como fundamento para 
fixar a fração em 1/6 (um sexto) para o redutor especial previsto 
no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, entendimento que está de 
acordo com a jurisprudência deste Sodalício e do Pretório 
Excelso sobre o tema.
5. Mantida a reprimenda cominada ao réu - 9 (nove) anos e 1 
(um) mês de reclusão e pagamento de 480 (quatrocentos e 
oitenta) dias-multa - é inviável a fixação de regime diverso do 
fechado para o resgate da sanção corporal, haja vista o não 
preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 33 do 
Código Penal.
ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELOS 
CRIMES PREVISTOS NA LEI 10.826/2003. CONDUTAS QUE 
CONFIGURARIAM A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, 
INCISO IV, DA LEI 11.343/2006. MATÉRIA NÃO APRECIADA 
PELA CORTE DE ORIGEM. TEMA NÃO SUSCITADO PELA 
DEFESA NAS RAZÕES RECURSAIS. APELAÇÃO. EFEITO 
DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra 
limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao 
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito 
processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício 
do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, 
garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do 
devido processo legal. 
2. Da análise dos autos, verifica-se que a alegação de que os 
crimes previstos no Estatuto do Desarmamento não seriam 
autônomos e deveriam configurar a causa de aumento prevista 
no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006 não foi alvo de 
deliberação no acórdão que julgou o recurso de apelação, até 
mesmo porque a tese não foi suscitada pela defesa em suas 
razões recursais.
3. Tal matéria deveria ter sido, por óbvio, arguida no momento 
oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável 
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contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de 
análise do tema por este Sodalício. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na  conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir,  por unanimidade, não conhecer do pedido.  Os Srs. Ministros 
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
Brasília (DF), 21 de agosto de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRO JORGE MUSSI 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 351.325 - RS (2016/0066810-5)
RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
PACIENTE  : JONATHAN ALEX MACHADO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de 

habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JONATHAN ALEX 

MACHADO, apontando como autoridade coatora a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Crime n. 

70066620741.

Noticiam os autos que o paciente  foi condenado às penas de 1 (um) ano 

e 6 (seis) meses de detenção, e 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime 

inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nos 

artigos 12 e 16, caput e parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, e 33 da 

Lei 11.343/2006.

Inconformada, a defesa apelou, tendo o recurso sido parcialmente provido 

para reconhecer o crime único nos delitos de posse ilegal de armas de fogo, resultando 

a pena definitiva em 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 

480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Sustenta o impetrante que a audiência de inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação seria nula, diante da inobservância do disposto no artigo 212 

do Código de Processo Penal.

Afirma que a magistrada singular teria protagonizado o aludido ato, 

inquirindo as testemunhas de forma exaustiva.

Alega que os crimes de perigo abstrato seriam inconstitucionais, pois a 

inexistência de ofensa material ao bem jurídico tutelado afastaria a tipicidade, sendo que 

a ofensividade se traduziria na idéia de que o direito penal não serviria para a garantir a 

tutela moral.
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Assevera a majoração das sanções na primeira etapa da dosimetria seria 

desproporcional, uma vez que apenas uma das circunstâncias judiciais teria sido 

considerada desfavorável ao paciente.

Considera que a diversidade de drogas e a quantidade de armas 

apreendidas, por si sós, não justificariam a elevação procedida.

Adverte que o montante de armamento encontrado não constituiria 

circunstância judicial prevista em lei.

Aduz que o fato de o acusado ter a posse de arma de fogo não 

representaria um fato isolado passível de tipificação, configurando a majorante do artigo 

40, inciso IV, da Lei 11.343/2006.

Entende que o redutor do tráfico privilegiado deveria ser aplicado em grau 

máximo, pois o acusado seria primário, possuiria bons antecedentes, não se dedicaria 

às atividades criminosas e não integraria organização criminosa, preenchendo os 

requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Argumenta que, uma vez reduzidas as penas do acusado, que é primário, 

o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser o semiaberto, nos termos do artigo 

33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Destaca que o artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/1990 não poderia ser aplicado, 

uma vez que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Informa que a diversidade da droga apreendida teria sido utilizada para 

aumentar a pena-base, afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem 

como fixar o regime inicial de cumprimento da sanção corporal, o que seria ilegal e 

arbitrário.

Requer a concessão da ordem para que o aresto impugnado seja 

cassado, anulando-se a audiência de instrução e julgamento, bem como para que seja 

declarada a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, reduzindo-se a 

pena-base, afastando-se o crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, 

aplicando-se a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 no patamar máximo, e 

fixando-se o regime semiaberto para o resgate da reprimenda corporal.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 696/697.
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Prestadas as informações (e-STJ fls. 710 e 752/754), o Ministério Público 

Federal, em parecer de fls. 734/737, manifestou-se pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 351.325 - RS (2016/0066810-5)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Por meio deste 

habeas corpus, pretende-se, em síntese, a anulação audiência de instrução e 

julgamento, a declaração de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, a 

redução da pena-base cominada ao paciente, o afastamento do crime de posse de 

arma de fogo com numeração suprimida, a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 

da Lei 11.343/2006 no patamar máximo, e a fixação do regime semiaberto para o 

resgate da reprimenda corporal.

Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a 

insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê 

recurso específico para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição 

Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento 

pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a 

verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 

2º, do Código de Processo Penal.

Segundo consta da denúncia, em cumprimento a mandado de busca e 

apreensão na residência do paciente e do corréu, policiais militares encontraram 38 

(trinta e oito) tijolos de maconha, 228,9 gramas de cocaína e 717,1 gramas de crack, 4 

(quatro) balanças de precisão, 1 (um) aparelho de telefone celular, bem como a quantia 

de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em dinheiro (e-STJ fl. 444).

Na mesma ocasião, os agentes apreenderam 1 (uma) pistola marca 

Taurus, calibre .380, de uso permitido, numeração KDM36982, 1 (um) revólver marca 

Taurus, calibre .38, de uso permitido, numeração NI115838, 1 (um) revólver marca 

Taurus, calibre .38, numeração OG87909; 1 (uma) submetralhadora calibre .9mm e 1 

(uma) espingarda calibre 12, ambas com numeração e marca suprimidos, e 1 (uma) 

pistola marca Taurus calibre .380 e 3 (três) revólveres marca Taurus, todos com a 

numeração suprimida (e-STJ fls. 444/445).

Foram arrecados, ainda, acessórios e munições de uso permitido e 
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restrito, quais sejam, 2 (dois) carregadores para utilização em pistolas de calibre .280 

com capacidade para 19 (dezenove) cartuchos, 1 (um) carregador para utilização em 

pistolas de calibre .380 com capacidade para 15 (quinze) cartuchos, 2 (dois) 

carregadores para utilização em pistolas calibre 9mm, 5 (cinco) cartuchos intactos de 

calibre 12, 5 (cinco) cartuchos intactos de calibre 7,62x51mm, 4 (quatro) cartuchos 

intactos de calibre 7,62x39mm, 5 (cinco) cartuchos intactos de calibre 9mm, 10 (dez) 

cartuchos intactos de calibre .380, 23 (vinte e três) cartuchos intactos de calibre .38 e 1 

(um) cartucho intacto de calibre .32 (e-STJ fls. 445/446).

Feitos tais esclarecimentos, sabe-se que os crimes de perigo abstrato 

são aqueles que prescindem da comprovação da existência de situação que tenha 

colocado em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Em outros termos, em tais delitos não se exige a prova do perigo real, 

pois este é presumido por lei, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é 

inerente à ação.

A utilização dos crimes de perigo abstrato como técnica de construção 

legislativa deve-se ao fato de que, na sociedade atual, cada vez mais surgem atividades 

e produtos com alto potencial lesivo, e que possuem intensa capacidade de gerar 

elevados danos à coletividade.

Diante da magnitude dos possíveis prejuízos, e adiantando-se à 

ocorrência da lesão, é que são previstos os crimes de perigo abstrato, que constituem 

uma antecipação da tutela penal, revelando um caráter preventivo do Direito Penal. 

Percebe-se, desse modo, que as condutas punidas por meio dos delitos 

de perigo abstrato são aquelas que perturbam não apenas a ordem pública, mas 

lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem 

jurídico tutelado.

Não há dúvidas de que o Direito Penal deve se pautar pelos princípios da 

intervenção mínima e da lesividade, incidindo apenas quando se estiver diante de 

ataques a bens jurídicos relevantes, e quando as condutas praticadas afetarem de 

forma grave os direitos de terceiros.

Quanto ao ponto, cumpre trazer à baila o que asseverado por Rogério 
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Greco: 

  "Os princípios da intervenção mínima e da lesividade 
são como que duas faces de uma mesma moeda. Se, de 
um lado, a intervenção mínima somente permite a 
interferência do Direito Penal quando estivermos diante de 
ataques a bens jurídicos importantes, o princípio da 
lesividade nos esclarecerá, limitando ainda mais o poder do 
legislador, quais são as condutas que poderão ser 
incriminadas pela lei penal. Na verdade, nos orientará no 
sentido de saber quais são as condutas que não poderão 
sofrer os rigores da lei penal." (Curso de Direito Penal. Parte 
Geral. v. 1. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 53).

Também é inconteste que a seleção dos bens tutelados penalmente varia 

conforme a evolução e as modificações que ocorrem na sociedade, sendo certo que 

determinados bens ou valores que eram relevantes para o Direito Penal no passado 

deixam de sê-lo na atualidade, e vice-versa.

Por conseguinte, a presunção de lesão nos crimes de perigo abstrato 

justifica-se na medida em que novos contextos de risco surgem na esfera social, 

exigindo uma tutela penal de prevenção, que incide antes mesmo da ocorrência de 

danos que, se ultimados, trariam resultados ainda mais maléficos para a comunidade.

Inviável, assim, o reconhecimento da inconstitucionalidade de tais ilícitos, 

consoante vem decidindo o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e 
Processo Penal. 3. Tipificação do ato de ingressar em 
estabelecimento prisional com aparelho celular. 4. Crime de perigo 
abstrato. 5. Inconstitucionalidade. 6. Inocorrência. 7. Agravo 
regimental a que se nega provimento.
(ARE 1058423 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, julgado em 25/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 
DIVULG 06-06-2018 PUBLIC 07-06-2018)

EMENTA Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar. Crime de 
abandono de posto (CPM, art. 195). (...)  Inconstitucionalidade do 
art. 159 do Código Penal Militar. Improcedência da alegação, 
dada a inexistência de afronta de qualquer natureza aos 
preceitos da Constituição Federal. Tipo penal militar classificado 
como de perigo, cuja existência se consagra na necessidade de se 
resguardarem a segurança e a regularidade do funcionamento das 
instituições militares, pautados pelo mandamento constitucional da 
hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput). Habeas corpus do 
qual se conhece parcialmente. Ordem denegada. (...) 4. Não 
procede a alegação de inconstitucionalidade do art. 159 do Código 
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Penal Militar sob a premissa de que dispositivo em questão, por 
tratar de crime de perigo abstrato, vilipendiaria os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, da ampla defesa e do 
contraditório. Não obstante referido delito se classifique como de 
perigo, ele se consagra na necessidade de se resguardar a 
segurança e a regularidade do funcionamento das instituições 
militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da 
hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo 
que se falar, portanto, em ofensa os princípios constitucionais 
invocados pela defesa. 5. Habeas corpus do qual se conhece 
parcialmente. Ordem denegada.
(HC 130793, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 
julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 
DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Na mesma esteira, merecem menção os seguintes precedentes deste 

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
HABEAS CORPUS. (...) CRIMES DE PERIGO. 
CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
8. "A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por 
si só, comportamento inconstitucional do legislador" (HC n. 
102.087/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Relator para 
acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 
13/8/2012)" (HC 356.554/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 
30/05/2017).
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no HC 354.810/PB, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, 
DJe 23/10/2017)

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. (I) 
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO 
ABSTRATO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 
1. Nos termos da orientação desta Casa e do Supremo Tribunal 
Federal, "a criação de crimes de perigo abstrato não 
representa, por si só, comportamento inconstitucional do 
legislador" (HC n. 102.087/MG, Relator o Ministro Celso de 
Mello, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda 
Turma, DJe de 13/8/2012).
(...)
11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
concedida em parte a ordem para reduzir a sanção aplicada ao 
paciente para 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais 426 
(quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente 
no regime semiaberto.
(HC 356.554/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 
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SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017)

Melhor sorte não socorre a defesa no que se refere à almejada anulação 

da audiência de instrução e julgamento.

Como se sabe, a Lei 11.690/2008 introduziu algumas modificações no 

regulamento do tema, dando nova redação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, 

verbis:

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes 
diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que 
puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a 
causa ou importarem na repetição de outra já respondida. 
Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz 
poderá complementar a inquirição.

Da leitura do mencionado dispositivo legal, observa-se que as citadas 

alterações trouxeram o método de exame direto e cruzado da prova oral, abolindo o 

antigo sistema presidencial quanto à formulação das perguntas e reperguntas por parte 

do juiz, inerente ao processo inquisitório, adotando, assim, o adversarial 

anglo-americano, consistente primeiramente no direct-examination - por parte de quem 

arrolou - e posteriormente no cross-examination - sendo submetido à parte contrária -, 

de tal sorte que ao magistrado cabe apenas a complementação da inquirição sobre os 

pontos não esclarecidos, ao final, caso entenda necessário.

Conquanto não haja dúvida de que a inovação legislativa em tela tenha se 

aproximado do sistema acusatório, a iniciativa da inquirição das testemunhas 

diretamente pelo magistrado, por si só, não é capaz de macular o ato processual, já que 

a sua finalidade foi alcançada com colheita da prova regularmente submetida ao crivo 

do contraditório, não havendo ofensa, portanto, ao devido processo legal 

constitucionalmente garantido.

Assim, eventual inobservância à ordem estabelecida no artigo 212 do 

Código de Processo Penal caracteriza vício relativo, o qual deve ser arguido no 

momento processual oportuno, juntamente com a demonstração da ocorrência efetiva 

do prejuízo sofrido, sob pena de preclusão, porquanto em matéria penal nenhuma 

nulidade será declarada se não demonstrado o dano suportado pela parte, nos termos 

do artigo 563 da Lei Penal Adjetiva.
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Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

  "a) qualquer dos sistemas escolhidos não autoriza, em 
hipótese alguma, considerar o outro como falha irreparável 
ao processo, logo, nulidade absoluta. Adotar essa visão 
significa um retrocesso inimaginável na estrutura do 
moderno processo penal brasileiro, que busca celeridade, 
economia processual e respeito aos direitos individuais. 
Pregar a nulidade de toda a instrução porque o juiz inquiriu 
em primeiro lugar e as parte, depois; ou porque as partes o 
fizeram em primeiro plano e o magistrado, na sequencia, 
quer demonstrar ser o processo um fim em si mesmo. Não 
se trataria de um meio para se conseguir a aplicação da lei 
penal com justiça, respeitado o devido processo legal. 
Tratar-se-ia de privilegiar o rito, conferindo-lhe vida própria, 
a despeito de absolutamente nenhum prejuízo resultar às 
partes. Um depoimento colhido por todos os atuantes na 
audiência, constituído por conteúdo irreparável, detalhado e 
rico em elementos para apuração da verdade, jamais 
merecerá ser anulado e refeito porque houve pretensa 
'inversão' na ordem de inquirição, em particular quando 
essa disputa advém de texto de lei mal redigido, com dupla 
interpretação doutrinária e sem envolver dano algum à 
acusação ou à defesa" (Código de Processo Penal 
Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 
p. 484/485).

A mesma orientação é extraída da jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. (...) 
ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADES 
RELATIVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (...) AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(...)
2. A interpretação feita ao art. 212 do Código de Processo Penal 
- CPP é aquela que confere às nulidades nele disciplinadas o 
caráter relativo.
3. Não tendo sido demonstrada a existência de prejuízo 
decorrente das apontadas nulidades, ficam elas superadas por 
se tratarem de nulidades relativas, nos termos do art. 563 do 
CPP.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1474556/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO 
DE DROGAS. (...) PRECLUSÃO. ART. 212 DO CPP. OITIVA DAS 
TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE 
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DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (...).
(...)
II - "Este Sodalício Superior possui entendimento de que, não 
obstante a nova redação do art. 212 do Código de Processo 
Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição das 
testemunhas, a não observância dessa regra acarreta, no 
máximo, nulidade relativa. É necessária, ainda, a demonstração 
de efetivo prejuízo, por se tratar de mera inversão, visto que 
não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar perguntas, 
ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade" (REsp 
1580497/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 
10/10/2016).
(...)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1672649/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ROUBO MAJORADO. (...) INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO 
CPP. NULIDADE RELATIVA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que 
eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de 
Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo 
necessários para seu reconhecimento a alegação no momento 
oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não 
ocorreu. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 367.053/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

Na mesma esteira são os julgados do Supremo Tribunal Federal:

TESTEMUNHAS – INTERROGATÓRIO – FORMA. A problemática 
alusiva à forma do interrogatório de testemunhas, considerado 
o disposto no artigo 212, parágrafo único, do Código de 
Processo Penal, resolve-se no campo do enquadramento de 
possível nulidade como relativa, cabendo à defesa técnica, na 
audiência, proceder à impugnação da ordem observada. (...).
(HC 111023, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 
julgado em 17/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 
DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017)

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE 
TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA 
PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO 
DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – 
Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o 
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juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de 
inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações 
promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a 
alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de 
formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo 
parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela 
Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do 
ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de 
inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a 
demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é 
essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis 
que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina 
das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades 
absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV 
– A decisão ora questionada está em perfeita consonância com 
o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de 
que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo 
único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade 
relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração 
do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao 
qual se nega provimento.
(RHC 122467, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-149 DIVULG 01-08-2014 PUBLIC 04-08-2014)

Na espécie, da leitura dos termos de audiência de fls. 100, 216 e 248, 

bem como das demais peças processuais acostadas aos autos, verifica-se que não 

houve qualquer impugnação da Defensoria Pública quanto à ordem de formulação das 

perguntas formuladas, o que impede o reconhecimento da eiva suscitada na 

impetração.

Isso porque, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo 

Penal, as nulidades ocorridas em audiência deverão ser arguidas assim que ocorrerem.

Sobre o tema, confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio 

Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

  "O instituto da preclusão decorre da própria essência 
da atividade processual; processo, etimologicamente, 
significa 'marcha adiante' e, sendo assim, não teria sentido 
admitir-se que a vontade das partes pudesse, a qualquer 
momento, provocar o retrocesso a etapas já vencidas no 
curso procedimental; daí a perda, extinção ou consumação 
das faculdades concedidas às partes, sempre que não for 
observada a oportunidade legal para a prática de 
determinado ato ou, ainda, por haver o interessado realizado 
ato incompatível com outro." (As nulidades no processo 
penal. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 
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30.)

Dessa forma, constatado que a defesa do paciente apenas arguiu a eiva 

ocorrida quando das alegações finais, ou seja, após o termo fixado em lei para 

manifestar irresignação contra o ato que entende maculado, a pretensão de invalidação 

da instrução criminal encontra-se fulminada pelo fenômeno da preclusão.

Nesse norte orienta-se a jurisprudência do Pretório Excelso, a exemplo do 

precedente abaixo colacionado:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas 
corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de 
Colegiado. AUDIÊNCIA – INTERROGATÓRIO – PERGUNTAS – 
ORDEM. O que previsto no artigo 212 do Código de Processo 
Penal encerra nulidade relativa, devendo ser articulada de 
imediato, sob pena de preclusão.
(HC 123840, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 
julgado em 01/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 
DIVULG 14-08-2017 PUBLIC 15-08-2017)

Em arremate, em que pese a oitiva das testemunhas não ter sido 

realizada com perguntas feitas direta e primeiramente pela acusação e pela defesa, o 

certo é que, conforme já afirmado, o ato cumpriu sua finalidade, ou seja, as provas 

requeridas foram produzidas, sendo oportunizada às partes, ainda que em momento 

posterior, a formulação de questões às pessoas inquiridas, restando observados, 

portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em 

prejuízos ao acusado.

Quanto à aventada ilegalidade das sanções cominadas ao paciente, 

extrai-se da sentença condenatória que, no tocante ao tráfico de drogas, a sua pena foi 

elevada em 6 (seis) meses na primeira etapa do cálculo, "uma vez que na posse do réu 

foram localizadas diversas espécies de drogas (maconha, cocaína e crack), que 

possuem alto grau de dependência" (e-STJ fl. 323), o que foi mantido pela autoridade 

impetrada (e-STJ fl. 433).

Como é cediço, a aplicação da pena-base é o momento no qual o juiz, 

dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, 

fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada ao condenado, 

visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 
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Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, 

dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as 

singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados 

no caput do artigo 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar 

individualmente, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos 

concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a 

motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na 

aplicação da resposta penal.

Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, como ocorre na 

espécie, o magistrado deve considerar, ainda, e 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 11.343/2006, verbis:

Art. 42. 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.

No caso dos autos, observa-se que a instância de origem, atuando em 

consonância com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, considerou a 

diversidade das drogas apreendidas para elevar a reprimenda básica do réu em 16 

(seis) meses de reclusão, aumento que não se afigura arbitrário, excessivo, 

desarrazoado ou desproporcional, consoante vem decidindo desta Corte Superior de 

Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA 
DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E 
DIVERSIDADE DAS DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DAS 
DROGAS. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. (...) WRIT NÃO 
CONHECIDO.
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, 
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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. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a 
natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as 
demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar 
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação 
desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no 
quantum aplicado.
4. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às 
diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a variedade e 
a natureza das drogas apreendidas - 284 porções de cocaína 
(130,2g) e 70 invólucros de maconha (73g) - para fixar a 
pena-base em 1 ano acima do mínimo legalmente previsto, o 
que não se mostra desproporcional.
(...)
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 443.525/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO 
CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS E POSSE 
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PENA-BASE 
MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE, 
VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. 
FRAÇÃO PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. (...) ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
(...)
2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico 
descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, e, no 
caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos 
entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma 
prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às 
demais previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado 
aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando 
identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do 
tipo penal básico. No caso dos autos, verifico que a majoração 
da pena-base em 1/4 mostra-se razoável, considerando, 
sobretudo, a gravidade do fato, em virtude da quantidade, 
variedade e natureza das drogas apreendidas (306g de 
maconha, 47g de "crack" e 27g de cocaína) e os limites, mínimo 
e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, 
de 5 a 15 anos de reclusão. Precedentes.
(...)
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 413.459/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 
TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018)
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No tocante à posse de armas de fogo, acessórios e munições de uso 

restrito, o sentenciante fixou a reprimenda básica em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de 

detenção porque "as circunstâncias do crime extrapolam a conduta normal 

considerando a quantidade expressiva de armas, munições e acessórios encontrados 

no interior da residência, devendo haver o aumento da pena base neste ponto" (e-STJ fl. 

324).

Por sua vez, a Corte Estadual, após mencionar as penas estabelecidas 

para a posse ilegal de arma e munição de uso permitido e para a posse de arma de 

fogo de uso restrito ou com numeração suprimida, esclareceu que em se tratando de 

"várias armas e munições apreendidas no mesmo contexto, configura-se crime único, 

podendo a quantidade ser levada em consideração apenas na fixação da pena", de 

modo que, "em sendo menos gravoso o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso 

permitido, resta absorvido pelo delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da 

Lei nº 10.826/03" (e-STJ fl. 434).

Em seguida, considerando que "a quantidade de armas apreendida é 

significativa, de diversos calibres, uma de uso restrito e muitas com numeração 

raspada", exasperou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, 

entendimento que se encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. (...) 
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA FIXAÇÃO DAS 
PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SEM 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE, 
VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. 
ARMAMENTO PESADO E EXPLOSIVOS. FUNDAMENTAÇÃO 
SUFICIENTE. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE 
CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
(...)
- No mesmo sentido, quanto ao delito de posse de arma de fogo 
de uso restrito, previsto no art. 16 e parágrafo único, III, da Lei 
10.826/2003, nos termos dos precedentes desta Corte, a 
apreensão de grande quantidade de armas de grosso calibre, 
bem como de munições, coletes balísticos e vinte e nove 
explosivos utilizados para demolição de pedreiras são 
elementos suficientes para a exasperação da pena-base acima 
do mínimo legal.
- Habeas corpus não conhecido.
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(HC 295.814/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 
RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. 
QUANTIDADE E VARIEDADE DE ARMAS APREENDIDAS. 
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena, princípio haurido diretamente da 
Constituição Federal, constitui uma das mais importantes balizas do 
Direito Sancionador e está prevista, também, no art. 59 do Código 
Penal, que fixa os critérios norteadores da quantidade e da 
qualidade da sanção estatal a ser aplicada em cada caso concreto.
2. Na hipótese em exame, a pena-base do crime de posse ilegal 
de arma de fogo de uso restrito foi fixada acima do mínimo 
legal, haja vista a quantidade e a variedade de armas 
apreendidas - uma pistola calibre .380, com 12 cartuchos; uma 
pistola de calibre 9mm, com 11 cartuchos e um revólver calibre 
.22, com numeração raspada -, o que denota reprovabilidade da 
conduta do agravante.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 650.649/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015)

No que diz respeito à almejada aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 

da Lei de Drogas no patamar máximo, sabe-se que não tendo o legislador definido as 

frações para a sua aplicação, cumpre ao magistrado, dentro do seu livre convencimento 

motivado, considerar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, 

especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do disposto no artigo 42 da 

Lei 11.343/2006.

Na hipótese em apreço, ao manter a causa de diminuição em tela na 

fração de 1/6 (um sexto) assentou que "reconhecida a minorante prevista no artigo 33, § 

4º, da Lei nº 11.343/06, a expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a 

redução mínima" (e-STJ fl. 433). 

Verifica-se, assim, que a instância de origem manteve a redução na 

fração de 1/6 (um sexto) considerando as peculiaridades da conduta criminosa, 

notadamente a quantidade de drogas arrecadadas por ocasião do flagrante, o que 

justifica a mitigação inferior ao máximo legalmente previsto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA 
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ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/6. PLEITO DE 
AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. 
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS QUE JUSTIFICAM 
A FRAÇÃO UTILIZADA. (...) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado 
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem 
admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao 
recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que 
preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto 
permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante 
ilegalidade.
2. Deve ser mantida a fração redutora de 1/6, pelo 
reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da 
Lei n. 11.343/2006, quando as instâncias ordinárias, dentro da 
discricionariedade permitida por lei, fundamenta, 
concretamente, na quantidade e natureza da droga apreendida.
(...)
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 438.246/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. 
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA CAUSA 
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA 
DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO REDUTORA. 
REGIME INICIAL ABERTO. DESCABIMENTO CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
III - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 
4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração 
as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a 
quantidade da droga apreendida, bem como as demais 
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência 
de indicação das balizas pelo legislador para a definição do 
quantum de diminuição.
IV - O eg. Tribunal de origem estabeleceu a fração de 1/6 (um 
sexto) fixada para a causa especial de diminuição de pena do 
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aduzindo que a fração esta 
justificada, especialmente, em razão da natureza e quantidade 
da droga apreendida, ou seja, 500g de crack, inexistindo 
flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração 
escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício.
(...)
Habeas corpus não conhecido.
(HC 423.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)

Quanto ao ponto, é necessário registrar que, não obstante no ARE 
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666.334/AM, julgado sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal 

tenha decidido que a quantidade e a diversidade das drogas não podem ser adotadas 

para agravar a reprimenda básica e para obstar a incidência do redutor do § 4º do artigo 

33 da Lei de Drogas, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no 

sentido de que não configura indevido bis in idem a aferição desfavorável de uma delas 

na primeira etapa da dosimetria, e da outra para a escolha da fração mínima da aludida 

causa de diminuição.

Confira-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA 
DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE 
DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODULAÇÃO DO 
REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 
DIVERSIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. (...) 
WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. No termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a 
natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as 
demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar 
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação 
desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no 
quantum aplicado.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do 
art. 42 da Lei de Drogas, considerou a expressiva quantidade das 
drogas apreendidas - 21 porções de maconha (374,80g), 65 
microtubos plásticos de cocaína (52,72g), 11 invólucros de crack 
(30,54g) e 94 invólucros de crack (720,74g), para fixar a pena-base 
em 2 anos acima do mínimo legalmente previsto, o que não se 
mostra desproporcional.
4. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da 
quantidade das drogas, na primeira etapa da dosimetria, para 
majorar a pena-base e a utilização da diversidade na escolha da 
fração mínima do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 
(Precedentes do STJ e do STF).
(...)
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 365.463/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 30/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. (...) PRETENDIDA APLICAÇÃO DA 
MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO. QUANTUM MITIGADO. 
QUANTIDADE E NATUREZA DO ESTUPEFACIENTE 
APREENDIDO APONTADAS EM MOMENTOS DISTINTOS. 
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. COAÇÃO NÃO VERIFICADA.

Documento: 1741266 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/08/2018 Página  22 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/AM, sob o 
regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a 
natureza e a quantidade de droga apreendida com o acusado de 
tráfico de drogas devem ser levadas em consideração apenas em 
uma das fases da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem, 
cabendo ao magistrado decidir em que momento as utilizará.
2. No caso dos autos, a natureza dos entorpecentes foi 
considerada no cálculo da pena-base, sendo que, na terceira 
fase da dosimetria, o Sodalício a quo ressaltou, exclusivamente, 
a quantidade da droga como fundamento para fixar a fração em 
1/2 (metade) para o redutor especial previsto no § 4º do artigo 
33 da Lei de Drogas, entendimento que está de acordo com a 
jurisprudência deste Sodalício sobre o tema.
(...)
3. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no HC 332.638/SC, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, 
julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Com idêntica orientação, merece menção o seguinte precedente da Corte 

Suprema:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA 
UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 
11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE 
CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO 
ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO 
PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 
1. Segundo o art. 42 da Lei 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”. 
Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a 
quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base 
(primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de 
redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 
33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa 
circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, 
na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de 
redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais 
adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, 
XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da 
droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da 
dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de 
diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, 
não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. 
Ademais, aplicar qualquer fração de diminuição diversa 
daquela imposta pelas instâncias ordinárias demandaria o 
revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de 
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habeas corpus. 3. Não é viável proceder à substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta 
ao paciente – quatro anos e dois meses de reclusão – afasta o 
requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 4. Ordem 
denegada.
(HC 109193, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 
julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 
DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Assim, mantida a reprimenda cominada ao réu - 9 (nove) anos e 1 (um) 

mês de reclusão e pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa - é inviável a 

fixação de regime diverso do fechado para o resgate da sanção corporal, haja vista o 

não preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 33 do Código Penal.

Finalmente, é impossível analisar se os crimes previstos no Estatuto do 

Desarmamento seriam autônomos ou configurariam a causa de aumento prevista no 

artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que a questão não foi alvo de 

deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, até mesmo porque não 

foi suscitada pela defesa nas suas razões recursais (e-STJ fls. 336/358), circunstância 

que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se 

configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.

Há que se ressaltar que embora o apelo interposto tenha devolvido ao 

Tribunal de origem o exame da matéria controvertida, a defesa não pode arguir, 

somente nesta Corte Superior, teses não apreciadas pelas instâncias ordinárias, o que 

configuraria a atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância. 

Como é cediço, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas 

razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os 

recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o 

exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, 

assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. 

A respeito do tema, eis a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio 

Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes: 

  "O princípio da dialeticidade - que impregna todo o iter 
procedimental - tem aspectos próprios no que diz com os 
recursos: o recorrente deverá declinar os motivos pelos 
quais pede o reexame da decisão, porque somente assim a 
parte contrária poderá apresentar suas contra-razões, 
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formando-se o imprescindível contraditório em matéria 
recursal." (Recursos no processo penal. 6ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 36.)

Mais adiante, quando dissertam especificamente sobre o efeito devolutivo 

do recurso de apelação criminal, os aludidos doutrinadores disciplinam:

  "A apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o 
conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser 
conhecida de ofício. O âmbito dessa devolução depende, 
essencialmente, da extensão da impugnação formulada 
pelo recorrente, podendo a apelação, conforme salientado, 
ser plena ou parcial. Pode, também, configurar-se, pela 
soma de apelações parciais da acusação e da defesa, outra 
hipótese de devolução plena. Frise-se, contudo, que a 
restrição existente na apelação parcial é relativa à extensão 
do conhecimento e não à sua profundidade, podendo o 
tribunal examinar, nos limites da impugnação, aspectos não 
suscitados pelas partes ou tópicos não apreciados pelo juiz 
inferior; pode, ainda, produzir prova ou admitir prova nova, 
desde que observado o contraditório." (Op. cit., p. 121.) 

Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação devolve para o órgão 

ad quem apenas o exame da matéria impugnada, que se restringe aos limites da 

impugnação, a Corte de origem não tratou do citado tema, que deveria, por óbvio, ter 

sido arguido no momento oportuno e perante o juízo competente, garantindo-se o 

indispensável contraditório.

Nessa esteira:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. 
COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO.
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.
2. O capítulo acerca da aferição da ocorrência de confissão 
espontânea não foi devolvido ao Tribunal a quo, nem por ele foi 
apreciado. Portanto, como não há decisão do Colegiado de 
origem sobre o tema, inviável o seu enfrentamento por esta 
Corte, sob pena de indevida supressão de instância e 
alargamento inconstitucional da hipótese de competência do 
Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas 
corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da 

Documento: 1741266 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/08/2018 Página  25 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

República.
(...)
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 408.726/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE 
DEFESA TÉCNICA NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...).
1. A apontada nulidade absoluta por ausência do defensor 
constituído na audiência de oitiva da vítima não foi objeto de 
apreciação pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento 
do recurso de apelação, o que impede o exame do tema 
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a 
competência da Corte estadual, sob pena de se incorrer em 
indevida supressão de instância e violação dos princípios do 
duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
(...)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no HC 393.441/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 
04/06/2018)

Não se deparando, portanto, com flagrante ilegalidade no ato apontado 

como coator, não se conhece do habeas corpus substitutivo.

É o voto.
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