
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 493.263 - SP (2019/0041658-9)
  

RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
IMPETRANTE : THIAGO QUINTANA REIS E OUTRO
ADVOGADOS : THIAGO QUINTANA REIS  - SP333794 
   GUILHERME DOS REIS MORAES  - SP353092 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : VICTOR HUGO AGUILAR 

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. DESCABIMENTO.  TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. 
DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/06).  PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA 
APREENDIDA. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL 
ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 
ANOS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREENCHIDOS OS 
REQUISITOS DO ART. 33 E ART. 44, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – 
CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de 
recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo 
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do 
próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as 
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a 
existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, 
primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas 
nem integre organização criminosa. Nesse contexto, na escolha do 
quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se 
levar em consideração a quantidade e a natureza da substância 
apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06).

Na hipótese dos autos, o acórdão guerreado não apresentou 
fundamentação idônea para afastar a causa especial de redução da pena 
pretendida, porquanto removeu a benesse legal pela quantidade de drogas 
apreendida, concluindo pelo envolvimento do paciente em atividades 
criminosas. No entanto, a quantidade de droga apreendida foi pequena 
(17,81g de maconha), o que justifica a aplicação da minorante em seu 
patamar máximo (2/3), conforme o entendimento de ambas as Turmas 
deste Superior Tribunal de Justiça que julgam matéria penal. Precedentes.

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de 
junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou 
incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 
8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, 
dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os 
condenados por crimes hediondos e equiparados. 

4. Sedimentou-se, ainda, nesta Corte Superior, o 
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entendimento segundo o qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a 
fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º 
do Código Penal – CP em conjunto com o art. 42, da Lei 11.343/2006, que 
determina a consideração, preponderantemente, da natureza e 
quantidade da droga.

In casu, encontra-se evidenciado o constrangimento ilegal, 
pois, em razão de as circunstâncias judiciais serem favoráveis (art. 59 do 
Código Penal – CP), a pena-base ter sido mantida no mínimo legal, ter 
sido aplicado o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar 
máximo de 2/3, a pena aplicada ser inferior a 4 anos (art. 33, § 2º, alínea 
"c", do CP) e a quantidade de droga apreendida não ter sido expressiva, o 
regime a ser imposto deve ser o aberto, de acordo com o disposto no art. 
33, 33, §§ 2º, c, e 3º, do Código Penal, e em consonância com a 
jurisprudência desta Quinta Turma.

5. No julgamento do HC n. 97.256/RS da Suprema Corte, foi 
reconhecida a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de 
Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado 
Federal, por meio da Resolução n. 5/2012, passando a admitir o benefício 
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos 
termos do art. 44 do CP. 

Destarte, observo que o paciente preenche os requisitos 
previstos no art. 44 do Código Penal, na medida em que não é reincidente 
em crime doloso e as circunstâncias judiciais o favorecem.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, para redimensionar a pena do paciente, que se torna definitiva em 1 
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 194 
dias-multa, fixar o regime prisional aberto para o cumprimento de pena, 
bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à 
comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação 
pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública 
ou privada com destinação social, a ser definida em execução, como 
estabelecido na sentença. 

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, de ofício, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

 Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da 

Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 

Brasília, 07 de maio de 2019(Data do Julgamento)
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MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK 

Relator
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HABEAS CORPUS Nº 493.263 - SP (2019/0041658-9)
IMPETRANTE : THIAGO QUINTANA REIS E OUTRO
ADVOGADOS : THIAGO QUINTANA REIS  - SP333794 
   GUILHERME DOS REIS MORAES  - SP353092 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : VICTOR HUGO AGUILAR 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK: 

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de 

liminar, impetrado em benefício de VICTOR HUGO AGUILAR contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 

0001321-44.2017.8.26.0594.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela 

prática do delito previsto no art. 33, § 4º, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 

(tráfico de drogas privilegiado majorado), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de 

reclusão, em regime aberto, mais 194 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi 

substituída por prestação pecuniária e de serviços à comunidade (fls. 68/78). 

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação perante o Tribunal de 

origem, que deu provimento ao recurso, para afastar a causa especial de diminuição da 

Lei de Drogas, redimensionar a reprimenda corporal e de multa do paciente e fixar o 

regime inicial fechado para o cumprimento de pena, em acórdão assim ementado:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Configuração. 
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada 
pelas declarações dos policiais militares, tudo em harmonia com o 
conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes 
(12 porções de maconha, com peso de 17,81 gramas), além de dinheiro - 
Condenação mantida. 

PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases nos 
mínimos - Atenuante inócua. Súmula n° 231 do STJ - Exclusão do redutor 
do § 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 - Regime inicial fechado - 
Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos (CP, artigo 44, I) - Perdimento de valores em favor da União - 
Apelo provido para cassar o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n° 
11.343/06, fixar o regime inicial fechado, afastar a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por conseqüência, 
elevar as penas - Expedição de mandado de prisão (fl. 125).

Documento: 1821704 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/05/2019 Página  4 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que os fundamentos 

apresentados pelo Tribunal a quo não demonstram a ausência dos requisitos do § 4º, 

do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sobretudo no que diz respeito à dedicação a atividades 

criminosas ou participação em organização criminosa. Afirmam que o paciente é jovem, 

menor de 21 anos de idade, primário e sem antecedentes. 

Alegam que a pena de multa está muito elevada, devendo manter simetria 

com a pena privativa de liberdade (fl. 7).

Aduzem constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime 

prisional mais severo. Ponderam que sendo aplicado o redutor da Lei Antidrogas, 

cabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Requerem, em liminar, a "expedição de contramandado de prisão e/ou 

alvará de soltura" (fl. 24). No mérito, pedem o restabelecimento da sentença de primeiro 

grau.

O pedido de liminar foi deferido para "suspender os efeitos do acórdão 

impugnado até o julgamento do mérito deste writ" (fls. 142/145). As informações foram 

prestadas pela instância ordinária (fls. 149/167).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem 

para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na fração 

máxima de 2/3, fixar o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos (fls. 170/174).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 493.263 - SP (2019/0041658-9)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK (RELATOR): 

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo 

Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, 

considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar 

a existência de eventual constrangimento ilegal.

No caso dos autos, a impetrante busca a aplicação do redutor previsto no 

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a fixação de regime mais brando para o cumprimento 

inicial da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

conforme a sentença de primeiro grau.

Inicialmente, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas 

corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e 

sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou 

abuso de poder.

O paciente foi preso em flagrante, em local próximo de um hospital, de 

uma praça e de um CAP's, trazendo consigo 12 porções de maconha, com massa 

líquida total de 17,81g (fl. 68).

Diante disso, o Juízo de primeiro grau condenou o paciente por tráfico de 

drogas privilegiado majorado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em 

regime aberto, mais 194 dias-multa, substituindo a sanção corporal por duas medidas 

restritivas de direito, nos seguintes termos:

O réu é primário e não registra antecedentes.
Diante disso, fixa-se a pena no mínimo legal, qual seja, 

cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.
A atenuante da menoridade relativa não tem repercussão na 

redefinição do montante da pena, pois já estabelecida ela no mínimo legal 
(Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça).

O réu praticou o crime nas proximidades da Praça das 
Cerejeiras, sede da Prefeitura Municipal de Bauru (local de trabalho 
coletivo), e do CAPs (serviço de tratamento de dependentes de drogas).

Assim, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 40, 
inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
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Por essa razão, eleva-se a pena na proporção de um sexto, 
resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e 
oitenta e três dias-multa.

Estão presentes os requisitos previstos no § 4o do art. 33 da 
Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável ao caso a causa de 
diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade e ausência de 
antecedentes, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a 
atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

A quantidade de drogas apreendida não foi das mais 
elevadas (17,81 gramas de maconha), sendo possível crer que o 
acusado não se trata de criminoso contumaz.

Saliente-se, mais, que a natureza da droga apreendida 
(maconha) não é das que causam maiores malefícios ao usuário e à 
sociedade, se comparada às de outras espécies.

Ainda, embora haja notícia de que o réu foi detido, quando 
adolescente, na prática de fato análogo, isto não impõe óbice ao benefício 
em questão.

É que a pena deve ser dosada levando-se em conta apenas 
o cometimento de outros crimes na idade adulta ou a dedicação a 
atividades criminosas, ou seja, práticas que não dizem respeito a atos 
infracionais.

Acrescente-se, mais, que eventual dedicação a atividade 
criminosa não pode ser presumida.

Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de 
fatos concretos.

(...)
Reduz-se, assim, a pena na proporção de dois terços, 

de modo a resultar um ano, onze meses e dez dias de reclusão, mais 
cento e noventa e quatro dias-multa. 

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as 
definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se 
ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão 
extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, 
por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do 
art. 2o, § Io, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 
11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime 
inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e 
outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rei. 
Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

(...)
Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime 

inicial fechado, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de 
se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas 
(primariedade, ausência de antecedentes, pequena quantidade de 
droga, ausência de grande letalidade da natureza da droga e pouca 
quantia em dinheiro), fixa-se o regime inicial aberto.
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Levando em conta as circunstâncias judiciais 
favoráveis, conforme antes apontado, e, ainda, o fato de o réu ser 
bastante jovem (sendo, portanto, grande a chance de 
ressocialização), entende-se cabível, no caso, a substituição da pena 
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do 
art. 44 do Código Penal.

(...)
Assim, deve a pena privativa de liberdade ser 

substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente 
em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena 
aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário 
mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação 
social, a ser definida em execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 
para condenar o acusado Victor Hugo Aguilar como incurso nas penas do 
art. 33, caput e § 4o, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 
11.343/2006, a cumprir um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em 
regime inicial aberto, e ao pagamento de cento e noventa e quatro 
dias-multa (calculado o valor do dia-multa no piso mínimo), substituída a 
pena privativa de liberdade por duas restritivas dc direitos, uma 
consistente em prestação dc serviços à comunidade, pelo tempo da pena 
aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário 
mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a 
ser definida em execução (fls. 71/77).

O Tribunal de Justiça a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso 

ministerial, para elevar as penas de multa e corporal do paciente, bem como 

estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, mediante o 

afastamento da causa de diminuição especial da Lei de drogas. Transcrevo, no ponto, o 

seguinte fragmento do acórdão, verbis:

Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos mínimos de 05 (cinco) 

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, apesar da menoridade relativa (fl. 62 - 

data de nascimento: 07.06.1999), as penas permaneceram inalteradas, 
porquanto esta atenuante genérica não tem o condão de reduzir as 
reprimendas aquém dos patamares (Súmula n° 231 do STJ).

Na derradeira fase, as intermediárias foram elevadas na 
fração de 1/6 (um sexto) por força da causa especial de aumento de pena 
(artigo 40, VI, da Lei n° 11.343/06), chegando a 05 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em seguida, o d. Magistrado reduziu as penas em 2/3 com 
fundamento no § 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Todavia, 
resguardada a preclara convicção do d. Magistrado, assiste razão ao 
Ministério Público em seu apelo para afastar o benefício, porquanto os 
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requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a 
"quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser 
consideradas somente na fase da fixação das penas-base - vide art. 42 
da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o 
acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização 
criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (§ 4o, 
segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com 
clareza solar, o apelante "está envolvido com atividades criminosas" 
porque, trazia consigo, vendia e expunha à venda 12 porções de 
maconha, pesando 17,81 gramas (pesos líquidos conforme laudos 
de fls. 13/14 ou 74/75; e 114/117), além de dinheiro, circunstâncias 
concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com 
habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou 
consignação) do grande traficante para, na seqüência, comerciá-los 
no varejo em porções. Ademais, não se olvide que a benesse tem 
natureza excepcional - e não regra geral - e assim deve ser tratada, 
sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas 
para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda 
equiparado a hediondo (...)

Destarte, no recálculo, as penas perfazem 
definitivamente 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 

O regime inicial deve ser alterado para o fechado - nos 
limites deduzidos pelo Ministério Público - pois no caso sub judice a 
gravidade concreta da conduta - já minuciosamente analisada - 
desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. 
artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).

Cumpridos, nessa quadra, os comandos de fundamentação 
das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, independentemente da 
quantificação da pena-base.

Outrossim, não obstante a decisão do Colendo Supremo 
Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n° 97.256/RS (Rei. Min. 
Ayres Britto, j. em 01.09.2010), reconhecendo, incidentalmente, a 
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4o, e 
44, ambos da Lei n° 11.343/06, sedimentada pela Resolução n° 5/2012, 
do Senado Federal (que suspendeu a eficácia da expressão "vedada a 
conversão em penas restritivas de direitos", inserta no § 4o do art. 33 do 
referido diploma legal), Victor Hugo, pelas razões acima apontadas e 
quantum da pena, não faz jus à substituição, nos termos do artigo 
44, I, do Código Penal e, portanto, deve ser afastada (fls. 128/130).

Como cediço, o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de 

causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico 

de drogas privilegiado". O dispositivo contém a seguinte redação:

Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as 
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o 
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agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa.

Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá 

cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons 

antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; (d) não integrar organização 

criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, 

basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão 

se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise 

envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de 

convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado dedica-se às atividades 

criminosas ou integra organização criminosa.

Na hipótese dos autos, o acórdão guerreado não apresentou 

fundamentação idônea para afastar a causa especial de redução da pena pretendida, 

porquanto removeu a benesse legal pela quantidade de drogas apreendida, concluindo 

pelo envolvimento do paciente em atividades criminosas, o que contraria a 

jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça.

Ressalto que a quantidade de droga apreendida não foi expressiva 

(17,81g de maconha), o que justifica a aplicação da minorante em seu patamar máximo 

(2/3), conforme o entendimento de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça 

que julgam matéria penal.

Cito precedentes:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/2006. ACUSADO QUE NÃO POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA. 
FUNDAMENTO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 
INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE EM ATIVIDADES 
CRIMINOSAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIA 
ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. 
REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA 
ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
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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 teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 
11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena 
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente 
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades 
criminosas ou integrarem organizações criminosas.

3. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum 
dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a 
natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, 
podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a 
sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente no 
comércio ilícito de entorpecentes. Precedentes.

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

5. Caso em que, não sendo expressiva a quantidade de 
droga apreendida - 40 porções de maconha (83,22g) e 34 de cocaína 
(9,84g) -, a míngua de elementos probatórios que indiquem a 
habitualidade delitiva do paciente e considerando sua primariedade e 
seus bons antecedentes, impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal (2/3). Precedentes.

6. Estabelecida a reprimenda final em 1 ano e 8 meses de 
reclusão, verificada a primariedade do agente e sendo favoráveis as 
circunstâncias do art. 59 do CP, o regime inicial aberto é o adequado à 
prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do 
Código Penal.

7. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código 
Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da 
Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente 
para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para 
estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 
restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo Execução (HC 488.235/SP, 
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 9/4/2019).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 
ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. APREENSÃO DE 
QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGAS. PENA-BASE 
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL 
DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º, DO ART. 33, DA LEI N.º 
11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REQUISITOS 
PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE 
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NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL 
ABERTO. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS 
CONCEDIDA.

1. Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida 
quantidade não exacerbada de drogas (48,7g de maconha e 8,1g de 
cocaína), legítima é a aplicação da minorante (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 
11.343/2006), uma vez que a fundamentação utilizada pelas 
instâncias ordinárias para afastar a sua incidência é abstrata e 
genérica. Viável o estabelecimento da fração máxima - quantidade 
não elevada dos entorpecentes apreendidos.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 
n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para 
os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se 
observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o 
disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 

3. Situação concreta em que, formulada nova dosimetria, a 
pena final é de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mostra-se 
adequado o regime aberto, diante da ausência de circunstâncias judiciais 
negativas e da quantidade não excessiva das drogas apreendidas.

4. Ordem de habeas corpus concedida para reduzir a pena 
do Paciente para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime 
aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa 
no mínimo legal (HC 470.600/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA 
TURMA, DJe 10/4/2019).

Destarte, impõe-se a redução da pena em 2/3, com base no § 4º do art. 

33 da Lei n. 11.343/06. 

Assim, passo ao redimensionamento da pena imposta ao paciente. Na 

primeira etapa, mantenho a reprimenda no mínimo legalmente estabelecido de 5 anos e 

500 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, embora presente a circunstância 

atenuante da menoridade relativa, a pena não sofre alteração, porquanto fixada 

inicialmente no piso, não podendo ser reduzida aquém do mínimo, nos termos da 

Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Na terceira fase, conservo o 

aumento de 1/6 referente à prática do delito próximo aos locais elencados no art. 40, 

inc. III, da Lei n. 11.343/06, alcançando o quantum de 5 anos e 10 meses de reclusão, 

bem como o pagamento de 583 dias-multa. Por fim, aplico a fração máxima de 2/3 da 

minorante da Lei de Drogas, restando a pena definitiva no patamar de 1 ano, 11 meses 

e 10 dias de reclusão e o pagamento de 194 dias-multa.

Quanto ao regime prisional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

dia 27 de junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou 

incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com a 
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redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a 

obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e 

equiparados. 

Por outro lado, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento da Pet n. 

11.796/DF, de relatoria da em. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, afetado ao rito 

dos recursos repetitivos, consignou o entendimento de que o tráfico ilícito de drogas na 

sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime  equiparado a 

hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado n. 512 da Súmula deste 

Superior Tribunal de Justiça (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/11/2016).

Sedimentou-se também, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o 

qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar 

a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal em conjunto com o art. 42, da Lei n. 

11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e 

quantidade da droga. 

In casu, encontra-se evidenciado o constrangimento ilegal, pois, em razão 

de as circunstâncias judiciais serem favoráveis (art. 59 do Código Penal – CP), a 

pena-base ter sido mantida no mínimo legal, ter sido aplicado o redutor do § 4º do art. 33 

da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3, a pena aplicada ser inferior a 4 anos (art. 

33, § 2º, alínea "c", do CP) e a quantidade de droga apreendida não ter sido expressiva, 

o regime a ser imposto deve ser o aberto, de acordo com o disposto no art. 33, 33, §§ 

2º, c, e 3º, do Código Penal, e em consonância com a jurisprudência desta Quinta 

Turma.

A propósito: 

AGRAVO  REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.  ALEGAÇÃO  
MINISTERIAL  DE  QUE  AS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO CASO 
CONCRETO  IMPEDIRIAM A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRIMARIEDADE E 
QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO INFERIOR A 4 (QUATRO) 
ANOS. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Na hipótese, consideradas favoráveis as 
circunstâncias do art. 59 do CP,  sendo  primário  o  recorrente  e  o  
quantum  de  pena estabelecido  não  excede 4 (quatro) anos, não há 
razão para que não se  conceda ao recorrente o regime aberto para 
início de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, 
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do Código Penal.
II - Ademais,  não  é  idônea  a utilização da quantidade de 

droga exclusivamente  no  momento  de fixação do regime prisional, sem 
que tal  circunstância  tenha  sido utilizada na primeira ou na terceira fases 
da dosimetria da pena Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC 
62.627/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 
15/4/2016).

CONSTITUCIONAL  E PENAL. HABEAS CORPUS. 
TENTATIVA DE ROUBO. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA 
A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE NO MÍNIMO 
LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. SÚMULA 440/STJ. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E 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.

2. Os  fundamentos  genéricos utilizados na sentença não 
constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime 
prisional mais  gravoso  que  o  estabelecido  em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do 
Código Penal), contrariando a Súmula 440 deste Superior Tribunal.

3. Hipótese  na  qual o réu é primário e a pena-base 
corresponde ao mínimo  legal,  porquanto  favoráveis  as  
circunstâncias judiciais, sendo a pena definitiva inferior a 4 (quatro) 
de reclusão. A teor do art. 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, c/c o art. 59, 
ambos do CP, não se afigura  idônea a justificativa apresentada para 
afastar a aplicação ao  caso  concreto do regime aberto para 
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de 
ofício, a fim de estabelecer  o  regime  prisional  aberto  para o desconto 
da sanção corporal  imposta  ao  paciente,  salvo  se por outro motivo 
estiver descontando pena em regime mais severo (HC 343.034/SP, Rel. 
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/3/2016).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES 
CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE 
PROVAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). 
GRAVIDADE ABSTRATA E NATUREZA HEDIONDA DO DELITO. 
SÚMULA 440/STJ. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT 
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 
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flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
[...]
4. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, 

necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado 
deve expor motivadamente sua escolha, atento às regras estabelecidas 
no art. 33 do Código Penal.

5. Hipótese em que a Corte de origem fixou o regime 
inicial mais gravoso, com fulcro na gravidade abstrata e natureza 
hedionda do delito, em manifesta afronta ao entendimento firmado 
nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

6. Fixada a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de 
reclusão (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei de Drogas), verificada a 
primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias 
judiciais, o regime semiaberto é o cabível para o início do 
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 
2º, "b", e § 3º, do Código Penal, sobretudo quando assentado no 
acórdão impugnado não ser expressiva a quantidade de droga 
apreendida.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, para fixar o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento 
da pena privativa de liberdade (HC 369.210/SP, Rel. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2016).

Outrossim, quanto à substituição da pena por restritiva de direitos, registro 

que, no julgamento do HC n. 97.256/RS da Suprema Corte, foi reconhecida a 

inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que posteriormente 

teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução n. 5/2012, 

passando a admitir o referido benefício, nos termos do art. 44 do CP. 

Destarte, observo que a paciente preenche os requisitos previstos no 

referido dispositivo, na medida em que a pena é inferior a 4 anos, é primário e as 

circunstâncias judiciais foram todas favoráveis, além da quantidade de droga 

apreendida não ter sido expressiva.  Assim, o acórdão impugnado merece reparo 

também quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 
11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA 
DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A 
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA 
DROGA. APLICABILIDADE DO ÍNDICE EM MENOR EXTENSÃO. 
REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. 

Documento: 1821704 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/05/2019 Página  15 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA 
ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

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. 

[...]
4. Hipótese em que, à míngua de outros elementos 

probatórios que denotem que o paciente se dedique ao tráfico ou que 
integre organização criminosa, e considerando a sua primariedade e seus 
bons antecedentes, a quantidade da droga apreendida (300g de maconha) 
não se mostra suficiente para, por si só, impedir a concessão de 
benefício, cabendo, assim, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006 na fração 1/2, atento aos vetores do art. 42 da referida Lei.

5. Estabelecida a reprimenda final em 2 anos e 6 meses 
de reclusão, verificada a primariedade do agente e sendo favoráveis 
as circunstâncias do art. 59 do CP, o regime inicial aberto é o 
adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, 
§ 2º, "c", do Código Penal.

6. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código 
Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na 
fração de 1/2, ficando a pena final em 2 anos e 6 meses de reclusão, 
mais pagamento de 250 dias-multa, bem como para estabelecer o regime 
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a 
ser definida pelo Juízo de Execução (HC 433.010/SP, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2018).

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do habeas corpus, no 

entanto, concedo a ordem, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, que se 

torna definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 194 

dias-multa, fixar o regime prisional aberto para o cumprimento de pena do paciente, 

bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da 

pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em 

favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução, 

como estabelecido na sentença.
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