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Em  trabalho  de  atualização  e  revisão  efetuado  pela  Equipe  deste  CAOP durante  o

segundo semestre  de  2016,  verificou-se  que  o  presente  entendimento  jurisprudencial

manteve-se até os dias atuais como majoritário, conforme decisões mais recentes dos

Tribunais Superiores adiante compiladas:

Súmula  501  STJ  (DJE  28/10/2013)  -  É  cabível  a  aplicação

retroativa  da  Lei  n.  11.343/2006,  desde  que  o  resultado  da

incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao

réu  do  que  o  advindo  da  aplicação  da  Lei  n.  6.368/1976, sendo

vedada a combinação de leis. 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  WRIT

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.  APLICAÇÃO DO REDUTOR

PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS

CUMULATIVOS. MAUS ANTECEDENTES CONSTATADOS PELAS

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.  IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.

REVISÃO  DO  CONTEXTO  FÁTICO  PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  MANTIDA  PELOS  PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS. I - Acompanhando o entendimento firmado pela 1ª

Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus

n. 109.956, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a

5ª  Turma  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  passou  a  adotar

orientação  no  sentido  de  não  mais  admitir  o  uso  do  writ  como

substitutivo  de  recurso  ordinário,  previsto  nos  arts.  105,  II,  a,  da

Constituição da República e 30 da Lei n. 8.038/1990, sob pena de

frustrar  a  celeridade  e  desvirtuar  a  essência  desse  instrumento

constitucional.  II  -  O  entendimento  desta  Corte  evoluiu  para  não

mais  se  admitir  o  manejo  do  habeas corpus  em  substituição  ao

recurso  próprio,  bem assim como sucedâneo de revisão criminal.

Precedentes.  III  -  Não preenchidos os  requisitos  cumulativos,
que,  em  primeiro  plano,  seriam  aptos  a  aplicar  o  redutor



previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de rigor a não
aplicação  da  minorante,  sobretudo  pelo  fato  do  Paciente
possuir maus antecedentes. IV - Impossibilitada a análise por esta

Corte de Justiça do documento no qual as instâncias ordinárias se

basearam para concluir pela impossibilidade de aplicação da causa

de  diminuição  de  pena  prevista  no  §  4º,  do  art.  33,  da  Lei  n.

11.343/2006,  diante  da  existência  de  maus  antecedentes,  e  da

indispensável  imersão  no  conjunto  fático-probatório  dos  autos,

providência  vedada  a  esta  Corte,  sobretudo  na  via  estreita  do

habeas corpus. V - Agravo Regimental improvido.  (STJ - AgRg no

HC: 244555 ES 2012/0114299-4, Relator: Ministra REGINA HELENA

COSTA,  Data de  Julgamento:  11/03/2014,  T5  -  QUINTA TURMA,

Data de Publicação: DJe 18/03/2014);

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO.  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE

RECURSO  ESPECIAL.  VIA  INADEQUADA.  AUSÊNCIA.

DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.  FALTA DE PEÇA ESSENCIAL À

CORRETA ANÁLISE DO PEDIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART.

33,  §  4º,  DA  LEI  N.º  11.343/06.  PRETENSÃO  DE  REDUÇÃO

MÁXIMA. QUANTUM JUSTIFICADO. NATUREZA E QUANTIDADE

DA  DROGA.  PENA  SUPERIOR  A  4  ANOS.  REGIME  INICIAL

SEMIABERTO  E  NÃO  SUBSTITUIÇÃO  DA REPRIMENDA POR

RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.

CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO  CONCRETO.  ILEGALIDADE.

AUSÊNCIA.  NÃO CONHECIMENTO.  1.  Por  se  tratar  de  habeas

corpus  substitutivo  de  recurso  especial,  inviável  o  seu

conhecimento, restando apenas a avaliação de flagrante ilegalidade.

2.  É deficiente  a  instrução  do  habeas  corpus  se,  pretendendo  a

anulação do julgamento do recurso de apelação, por ausência de

intimação da defesa, dos autos não consta a cópia da procuração ou

do  substabelecimento.  O habeas corpus,  como via  mandamental,

bem assim o relacionado recurso ordinário, tem de vir instruído com

todas  as  peças  aptas  a  demonstrar  o  alegado  constrangimento

ilegal, pois, do contrário, estar-se-á decidindo em tese, o que não é

possível  à  Jurisdição  criminal,  que  deve  ter  sempre  os  olhos



voltados ao caso concreto. 3. Reconhecida a causa de diminuição
prevista  no artigo 33,  §  4º,  da Lei  n.º  11.343/06  em seu grau
mínimo,  inviável  a  aplicação  do  redutor  em  seu  patamar
máximo,  estando  fundamentada  a  decisão  que  justifica  o
quantum de redução em virtude da natureza e da quantidade de
droga apreendida. 4. Devidamente fundamentadas a imposição do

regime inicial  semiaberto e a não substituição da reprimenda por

pena  restritiva  de  direitos,  com base  nas  circunstâncias  do  caso

concreto,  não há constrangimento ilegal a ser sanado. 5. Habeas

corpus  não  conhecido.  (STJ  -  HC:  322471  BA  2015/0099271-0,

Relator:  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,  Data  de

Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJe 24/02/2016);

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE

ENTORPECENTES.  ART.  12  DA  LEI  N.  6.368/1976.  PACIENTE

CONDENADO  À  SANÇÃO  CORPORAL TOTAL DE  4  ANOS DE

RECLUSÃO.  QUANTIDADE  CONSIDERÁVEL  DA  DROGA

APREENDIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

POSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO

PRIVILEGIADO.  LEI  POSTERIOR QUE PODE  RETROAGIR  EM

SUA INTEGRALIDADE,  DESDE  QUE EM  BENEFÍCIO  DO  RÉU.

PONDERAÇÃO  FEITA  PELAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.

CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  REGIME

PRISIONAL MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA

PENA  CORPORAL  COM  BASE  NA QUANTIDADE  DA DROGA

APREENDIDA.  POSSIBILIDADE.  HABEAS  CORPUS  NÃO

CONHECIDO.  O  Superior  Tribunal  de  justiça,  seguindo

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não

admitir  o  conhecimento  de habeas corpus  substitutivo de recurso

previsto  para  a  espécie.  No  entanto,  deve-se  analisar  o  pedido

formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a

ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

Sabe-se 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. Em se  tratando de
tráfico  de  entorpecentes,  a  quantidade  da  droga  apreendida
pode justificar  o  afastamento  da pena-base do  mínimo legal.
Consoante o Enunciado nº 501 da Súmula desta corte, é cabível
a aplicação retroativa da Lei nº 11.343, desde que o resultado da
incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável
ao réu do que o advindo da aplicação da  Lei nº 6.368, sendo
vedada a combinação de Leis. Hipótese em que as instâncias
ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de diminuição
de  pena  prevista  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  n.  11.343/2006  por
entenderem que a incidência  da  Lei n.  6.368/1976  seria mais
benéfica  ao  ora  paciente.  Assentaram  que  a  figura  do  tráfico

privilegiado  não  se  amolda  ao  caso,  por  considerarem  que  o

acusado dedica-se à atividade criminosa, ante a elevada quantidade

da droga apreendida, qual seja, 130 quilogramas de maconha, de

elemento  apto  a  afastar  a  causa  de  diminuição  em  tela.  As

instâncias  ordinárias  não  promoveram  a  substituição  da  pena

corporal e estabeleceram regime prisional mais gravoso com base

na quantidade elevada do entorpecente apreendido, fundamentação

que se encontra em consonância com a jurisprudência desta corte.

Precedentes.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC  315.085;

Proc.  2015/0017891-6;  MS;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Reynaldo

Soares da Fonseca; DJE 28/03/2016); 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO

DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME

COMETIDO  NA VIGÊNCIA DA LEI  Nº  6.368/1976.  PENA-BASE.

EXPRESSIVA QUANTIDADE  DE  ENTORPECENTES.  CRITÉRIO

IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO.  PLEITO DE APLICAÇÃO DA

MINORANTE  PREVISTA  NO  §  4º  DO  ART.  33  DA  LEI  Nº

11.343/2006.  COMBINAÇÃO DE LEIS.  INVIABILIDADE.  SÚMULA

Nº 501/STJ.  PACIENTE REINCIDENTE.  NÃO PREENCHIMENTO



DOS REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR. REGIME

INICIAL  FECHADO.  PACIENTE  REINCIDENTE,  COM  ANÁLISE

NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS,  CONDENADO A

PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ILEGALIDADE NÃO

CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO. PENA MANTIDA EM PATAMAR

SUPERIOR  A  4  ANOS.  INVIABILIDADE.  CONSTRANGIMENTO

ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO

CONHECIDO.  1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  por  sua  primeira

turma, e a terceira seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante

da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a

restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de

impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de

concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.  A  natureza  e  a  quantidade  dos  entorpecentes  envolve  as

circunstâncias do crime, sendo que a respectiva valoração negativa

constitui  motivação  idônea  para  a  exasperação  da  pena-base,

consoante os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, ainda

que o crime tenha sido praticado na vigência da Lei nº 6.368/1976.

3. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal teve por

fundamento  a  expressiva  quantidade  dos  entorpecentes

apreendidos. 4.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou
entendimento  no  sentido  de  que  "é  cabível  a  aplicação
retroativa  da  Lei  n.  11.343/2006,  desde  que  o  resultado  da
incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável
ao  réu  do  que  o  advindo da  aplicação  da  Lei  n.  6.368/1976,
sendo vedada a combinação de leis" (Súmula nº 512/STJ).  5.

Ademais,  não  há  falar  em  retroatividade  integral  da  Lei  nº

11.343/2006  na  hipótese  de  não  preenchimento  dos  requisitos

previstos no § 4º do art. 33 do referido estatuto. 6. O paciente não

faz jus a regime diverso do fechado, pois trata-se de réu reincidente,

com  análise  desfavorável  das  circunstâncias  judiciais  e  foi

condenado a pena privativa  de liberdade superior  a 4 e que não

excede 8 anos de reclusão. 7. Mantida a condenação em patamar

superior  a  4  anos,  é inviável  a substituição  da  pena privativa  de

liberdade por restritiva de direitos. 8. Habeas corpus não conhecido.



(STJ; HC 319.653; Proc. 2015/0068027-4; MS; Quinta Turma; Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 14/12/2016); 

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

RECURSO.  NÃO  CONHECIMENTO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.

DELITO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 6.368/76. PLEITO

DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 11.343/2006. LEI NOVA

MAIS  GRAVOSA,  NA  ESPÉCIE.  COMBINAÇÃO  DE  LEIS.

VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO APENAS QUANDO

INCIDENTE  A  MINORANTE  DO  §  4º  DO  ART.  33  DA LEI  N.

11.343/2006. SÚMULA Nº 501/STJ. MINORANTE AFASTADA. RÉU

REINCIDENTE. PRESENÇA DE INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À

ATIVIDADE  CRIMINOSA.  PLEITO  DE  CONCESSÃO  DE

BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO.  QUESTÃO NÃO  APRECIADA NA

ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  CONSTRANGIMENTO

ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO

CONHECIDO.  1.  Ressalvada  pessoal  compreensão  diversa,

uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal,

admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação

de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Somente
se  cogita  da  aplicação  retroativa  da  Lei  n.  11.343/2006  aos
delitos  praticados  sob  a  égide  da  Lei  n.  6.368/76  se  mais
benéfica ao réu.  Aplicação do princípio  da extra-atividade da lex

mitior. 3. Vedada a combinação de Leis, apenas nas hipóteses de

incidência  da  minorante,  prevista  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  n.

11.343/2006,  é  que  a  novel  legislação  poderá  tornar-se  mais

favorável ao réu, aplicando-se retroativamente aos delitos praticados

sob a égide da Lei anterior, na medida em que, a par de cominar

pena mínima superior à Lei n.  6.368/76, prevê causa especial  de

diminuição  de  pena  que,  a  depender  da  fração  aplicada,  poderá

resultar  em pena final  menos gravosa.  Inteligência  da Súmula  nº

501/STJ. 4. Para a aplicação do privilégio contido no § 4º da Lei nº

11.343/06  impõe-se  ao  agente  a  primariedade,  ter  bons

antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar



organização criminosa. Evidenciado tratar-se de réu reincidente, que

se dedica à atividade criminosa, ausentes os pressupostos legais. 5.

Não  tendo  a  questão  relativa  à  concessão  de  benefícios  da

execução sido apreciada pelo Tribunal de 2º Grau, não há como ser

examinada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão

de instância. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 297.742;

Proc.  2014/0155937-2;  SP; Sexta Turma; Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro;

DJE 28/10/2016). 


