
STF

Habeas corpus. 2. Posse de 1 (um grama) de maconha. 3. Condenação à pena de 6 (seis)
anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 4. Pedido de
absolvição.  Atipicidade  material.  5.  Violação  aos  princípios  da  ofensividade,
proporcionalidade e insignificância.  6.  Parecer  da Procuradoria-Geral  da República pela
concessão da ordem. 7. Ordem concedida para reconhecer a atipicidade material. 
(STF;  HC 127573, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se
tratando  de  impugnação  a  ato  de  Colegiado  ou  individual.  TRÁFICO  –  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE  –  PEQUENA  QUANTIDADE  –  INSIGNIFICÂNCIA.  O  tráfico,  pouco
importando  a  quantidade  da  substância  entorpecente,  é  crime  que  não  viabiliza  a
observância do princípio da insignificância. 

(STF;  HC  141500,  Relator(a):  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  Turma,  julgado  em  13/11/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2019 PUBLIC 27-02-2019)

HABEAS  CORPUS.  ARTIGO  28  DA  LEI  11.343/2006. PORTE  ILEGAL  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.  ÍNFIMA  QUANTIDADE.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a
tornar  a  conduta  atípica,  exige  sejam  preenchidos,  de  forma  concomitante,  os  seguintes
requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da
ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da
lesão jurídica. 2. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a
privação  da  liberdade  e  a  restrição  de  direitos  do  indivíduo  somente  se  justificam  quando
estritamente  necessárias  à  própria  proteção  das  pessoas,  da  sociedade  e  de  outros  bens
jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O
direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não
importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo,
prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
social. 3. Ordem concedida. 

(STF;  HC  110475,  Relator(a):  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  14/02/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 14-03-2012 PUBLIC 15-03-2012 RB v. 24, n. 580,
2012, p. 53-58) 

[...] TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE.  O
princípio  da  insignificância  é  incompatível  com  a  prática  do  tráfico  de  drogas,  pouco
importando  a  quantidade  de  entorpecente.  PENA  –  DOSIMETRIA  –  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.  A  valoração  de  circunstâncias  judiciais,  no  que  inserida  na  dosimetria  da  pena,
envolve,  de  regra,  o  justo  ou  injusto,  não  encerrando  ilegalidade.
(STF;  HC  129489,  Relator(a):  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  Turma,  julgado  em  17/09/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)



STJ 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS. APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA  NÃO  APRECIADA  PELAS  INSTÂNCIAS  DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSTULADO QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.  PRECEDENTES.  I  -  A  instância  ordinária  não  se  manifestou  acerca  da
incidência do princípio da insignificância, razão pela qual o tema não pode ser apreciado, nesta
oportunidade,  sob  pena  de  indevida  supressão de  instância.  II  -  Ademais,  prevalece neste
Superior  Tribunal  de Justiça  a diretriz  no sentido de que não se aplica  o princípio  da
insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou
presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
III - Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 567737/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
28/04/2020, publicação em 04/05/2020)

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  PORTE  DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE  PARA
CONSUMO  PRÓPRIO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.  Independentemente da quantidade
de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de
substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a
própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto
jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não
apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas
toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes.
3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz
necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização
da conduta  proibida  para  que  se  presuma o  perigo  ao bem tutelado.  Isso  porque,  ao
adquirir  droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto,  pondo em
risco  a  saúde  pública  e  sendo  fator  decisivo  na  difusão  dos  tóxicos.  4.  A  reduzida
quantidade  de  drogas  integra  a  própria  essência  do  crime  de  porte  de  substância
entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da
hipótese do delito  de tráfico de drogas,  previsto no artigo 33 da Lei  n.  11.343/2006.  5.
Recurso em habeas corpus não provido.

(STJ;  RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
20/05/2014, DJe 29/05/2014)



TJPR

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
ART.  28  DA  LEI  Nº  11.343/06.  DENÚNCIA  REJEITADA  SOB  O  FUNDAMENTO  DE
ATIPICIDADE  MATERIAL.  PRINCÍPIO  DA  ALTERIDADE  E  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  CONDUTA  TÍPICA.  DELITO  QUE  ULTRAPASSA  OS  LIMITES  DA
LIBERDADE  INDIVIDUAL  DO  AGENTE.  ALCANCE  DO  BEM  JURÍDICO  SAÚDE  PÚBLICA
TUTELADO.REPROVABILIDADE  DO  COMPORTAMENTO.  RETORNO  A  ORIGEM  PARA
PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]

Frisa-se, por ora, que o entendimento majoritário da 4ª Turma Recursal do Estado do Paraná é no
sentido de que permanece a tipicidade da conduta de porte de substância entorpecente para
consumo pessoal, mesmo após o advento da Lei nº 11.343/2006, que apenas abrandou o rigor
punitivo  (reformatio  in  mellius),  dentro  de  uma  política  de  redução  de  danos,  mas  não
descriminalizou a conduta de portar substância entorpecente para uso próprio.

Ademais, o Plenário do STF, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos
autos do RE 430105/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o
delito  previsto  no  art.  28 da Lei  nº  11.343/2006,  ratificando a  natureza de crime da conduta
perpetrada pelo usuário de drogas. Desta forma, a aplicação do princípio da alteridade não pode
ser aceita para descriminalizar a conduta que o legislador, após inserir diversas modificações na
lei antidrogas, manteve como crime, não se punindo, portanto, a autolesão, mas sim o perigo que
a difusão de entorpecentes traz para a sociedade como um todo. Destaca-se que a posse de
substâncias entorpecentes para consumo pessoal é crime formal e de perigo abstrato, cujo bem
jurídico é a saúde pública, de modo que a sua ofensividade é presumida, sendo desnecessária a
efetiva lesão para se consumar. Em acréscimo, a lesividade da conduta do art.  28 da Lei nº
11.343/2006 reside no potencial tóxico da substância encontrada na posse do réu, que não gera
dano só a si, mas à toda sociedade da qual ele faz parte, já que fomenta a atividade de compra e
venda da droga (tráfico) que compromete a saúde de todos e os meios médicos públicos que são
disponibilizados para mantê-la.  Outrossim,  é inaplicável  o  princípio  da insignificância  em
delitos  da  espécie,  pois  é  justamente  na  posse  de  pequena  quantidade  de  droga  que
ordinariamente  o  sujeito  é  enquadrado  nas  sanções  do  artigo  28,  caput,  da  Lei  nº
11.343/06. Aplicar o princípio da insignificância nesses casos traria, como efeito quase que
necessário, o banimento do crime como previsto, negando vigência ao texto expresso de
lei.  (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0012276-77.2018.8.16.0045 - Arapongas -  Rel.: Juíza Bruna
Greggio -  J. 19.11.2019)

DECISÃO  MONOCRÁTICA.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE  PARA  CONSUMO  PESSOAL.  MACONHA.  ART.  28,  LEI  Nº  11.343/06.
DENÚNCIA  REJEITADA.  PRINCIPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PERICULOSIDADE  SOCIAL  DA  AÇÃO.  ATINGIDO  O  BEM  JURÍDICO  TUTELADO  SAÚDE
PÚBLICA.  IRRELEVÂNCIA  DA  QUANTIDADE  APREENDIDA  PARA  TIPIFICAÇÃO  PENAL.
JUSTA CAUSA SUFICIENTE PARA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] O porte de drogas ainda se encontra tipificado e relevado pelo legislador, sendo inadmissível
a aplicação genérica do princípio da insignificância, que exclui a tipicidade da conduta,
com o fim de obter resultado análogo à descriminalização. Desta forma, não se deve pautar a
quantidade da droga encontrada com o réu, ou a natureza da pena vinculada ao tipo penal para
se considerar se incide ou não o princípio da bagatela para fins de justa causa para a ação penal,
não  cabendo  a  rejeição  da  denúncia  sob  tais  argumentos...  (TJPR  -  4ª  Turma  Recursal  -
0011544-96.2018.8.16.0045 - Arapongas -  Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria -  J. 14.11.2019)
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