
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 482.656 - SP (2018/0326028-3)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   RICARDO DE SANT ANNA VALENTI  - SP324471 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : BRUNO EDUARDO BEZERRA RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE  : RENAN LUIZ TOLEDO (PRESO)

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. PENAS-BASE DOS PACIENTES. 
EXPRESSIVA DIVERSIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE 
DELETÉRIA DE PARTE DA DROGA APREENDIDA, EM 
QUANTIDADE INEXPRESSIVA. CRITÉRIO INIDÔNEO PARA 
A EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. 
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 
AFASTAMENTO DO DESVALOR ATRIBUÍDO À 
VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE 
DE ENTORPECENTE. CRITÉRIO SUFICIENTE PARA OBSTAR 
A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. 
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. INVIABILIDADE. PENAS 
SUPERIORES A 4 ANOS DE RECLUSÃO. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

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 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.

3. A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem 
fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são 
preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de 
entorpecentes. Precedentes.

4. No caso, embora a natureza de parte das drogas apreendidas seja 
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especialmente deletéria, a quantidade é inexpressiva, revelando-se 
injustificado o incremento das penas-base.

5. Em virtude do quantum da condenação e da reincidência do 
paciente RENAN, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado e 
a negativa de substituição da pena.

6. Afastado o desvalor atribuído à diversidade e à natureza das drogas 
apreendidas, por ser inexpressiva a quantidade, o paciente BRUNO 
faz jus ao regime aberto e à substituição da pena, tendo em vista que 
ele é primário, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a sua 
pena não excede 4 anos de reclusão.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
redimensionar a pena do paciente RENAN LUIZ TOLEDO para 5 
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial 
fechado, enquanto que a pena do paciente BRUNO EDUARDO 
BEZERRA RODRIGUES fica estabelecida em 1 ano e 8 meses de 
reclusão e 166 dias-multa, fixado o regime inicial aberto, com 
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a 
critério dos Juízo das Execuções Criminais. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não 
conhecer do pedido e conceder "Habeas Corpus" de ofício, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge 
Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2019(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 482.656 - SP (2018/0326028-3)

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 RICARDO DE SANT ANNA VALENTI  - SP324471 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : BRUNO EDUARDO BEZERRA RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE  : RENAN LUIZ TOLEDO (PRESO)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA 

(Relator): 

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de 

BRUNO EDUARDO BEZERRA RODRIGUES e RENAN LUIZ TOLEDO contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 

0009446-43.2015.8.26.0635).

Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau de 

jurisdição, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e multa para RENAN, e 1 ano, 

11 meses e 10 dias de reclusão e multa em desfavor de BRUNO, ambos em regime inicial 

fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 

24/30). 

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente 

provido para fazer constar do dispositivo da sentença a incidência da minorante constante do § 

4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em relação ao paciente BRUNO, além de abrandar o seu 

regime para inicial semiaberto, mantidos os demais termos das condenações (e-STJ fls. 

50/63). Segue a ementa do acórdão:

Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes Sentença 
condenatória Pleito objetivando a absolvição por insuficiência 
probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de 
porte de drogas para consumo próprio, a readequação da 
pena-base, o abrandamento do regime prisional e a substituição da 
pena corporal por restritivas de direitos Admissibilidade parcial 
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Materialidade e autoria suficientemente demonstradas Depoimentos 
de policiais civis valiosos na elucidação dos fatos Razoável 
quantidade de maconha e cocaína apreendida, dividida em diversas 
porções individuais, prontas para entrega ao consumo Condenação 
bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório 
Penas escorreitamente fixadas Gravidade concreta da conduta dos 
apelantes que revela a elevada danosidade social, a servir de 
obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos 
Regime prisional mantido para Renan e modificado para 
semiaberto, em relação a Bruno Suficiência. Recurso parcialmente 
provido, com recomendação.

No presente mandamus (e-STJ fls. 3/14), a impetrante sustenta que o 

acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal aos pacientes, pois manteve a sentença no 

ponto em que as suas penas-bases foram exasperadas sem fundamentação idônea. No ponto, 

afirma que a quantidade das drogas apreendidas é inexpressiva, revelando-se injustificado o 

incremento da pena. 

Além disso, afirma ser ilegal o estabelecimento do regime inicial fechado e a 

negativa de substituição da pena em relação ao paciente BRUNO, pois ele é primário, as 

circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a pena aplicada não excede 4 anos de reclusão. 

Ao final, formula pedido liminar para que o paciente BRUNO possa 

aguardar o julgamento deste writ em regime aberto e, no mérito, pede que as penas-bases de 

ambos os pacientes sejam reduzidas e, em relação a BRUNO, que o regime prisional seja 

abrandado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

O pedido liminar foi deferido para assegurar ao paciente BRUNO o 

direito de aguardar, no regime aberto, o julgamento do presente habeas corpus, salvo se 

por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso (e-STJ fls. 

68/71).

As informações foram prestadas às e-STJ fls. 79/101 e 103/119.

O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls. 

122/127, opinou pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem, de ofício, 

conforme a seguinte ementa:
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HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. 
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE NÃO SOBEJA À 
ÍNSITA AO TIPO PENAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO 
REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA EM 
FAVOR DO PACIENTE BRUNO EDUARDO BEZERRA 
RODRIGUES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONCESSÃO DA 
ORDEM, DE OFÍCIO, PARA FIXAR REDIMENSIONAR AS 
PENAS-BASE DE AMBOS OS PACIENTES PARA O MÍNIMO 
LEGAL E, APENAS EM RELAÇÃO AO APENADO BRUNO 
EDUARDO BEZERRA RODRIGUES, FIXAR O REGIME INICIAL 
ABERTO E SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR 
RESTRITIVA DE DIREITOS.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 482.656 - SP (2018/0326028-3)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA 

(Relator): 

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. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a 

eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à 

liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a 

celeridade que o seu julgamento requer.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa 

orientação:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO EM 
CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE 
FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO 
PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. 
MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no 
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo 
ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 
109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 
121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 
117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas 
que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta 
dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização 
desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado 
(v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 
2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 
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Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a 
utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso 
próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. 
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade 
apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a 
concessão da ordem de ofício.

[...] Habeas corpus não conhecido. 

(HC 320.818/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 
21/5/2015, DJe 27/5/2015).

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO 
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. O habeas 
corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do 
cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ 
amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob 
pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a 
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a 
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso 
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da 
República, a impetração de novo habeas corpus em caráter 
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta 
burla do preceito constitucional. Igualmente, contra o improvimento 
de recurso ordinário contra a denegação do habeas corpus pelo 
Superior Tribunal de Justiça, não cabe novo writ ao Supremo 
Tribunal Federal, o que implicaria retorno à fase anterior. 
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. [...]. 

(STF, HC n. 113890, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 
julgado em 3/12/2013, DJ 28/2/2014).

Assim, em princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo de 

recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da 

insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser 

sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Busca-se, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal na 

exasperação das penas-base de ambos os pacientes, além da fixação do regime aberto e 

substituição da pena no que toca ao paciente BRUNO. 
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A dosimetria da pena, como é cediço, 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. 

Além disso, o art. 42 da Lei de Drogas prescreve que 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. Dessa forma, a quantidade e a natureza dos entorpecentes 

constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes 

para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. 

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. 
PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO. 
QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. 
POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 
1/5 NA SEGUNDA FASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. 

[...]

2. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o magistrado, na 
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o 
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da 
substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do 
agente. 

3. Caso em que a exasperação da pena-base em 2/5 acima do 
mínimo legal (7 anos), em virtude da quantidade e da natureza das 
drogas apreendidas (45 tubos plásticos contendo cocaína, 82 tubos 
plásticos contendo crack e 91 papelotes de maconha), não se 
mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada 
a fração em elementos concretos e dentro do critério da 
discricionariedade vinculada do julgador. Precedentes. 

[...]

6. Writ não conhecido. (HC 328.280/SP, Rel. Ministro GURGEL DE 
FARIA, Quinta Turma, DJe 29/10/2015).

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE EXASPERADA ANTE A NATUREZA DO 
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ENTORPECENTE. SEGUNDA FASE. DIMINUIÇÃO DA PENA EM 6 
MESES. RAZOABILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO 
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA 
APREENDIDA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DA 
DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REDUTOR EM 1/2. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO 
ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO 
PREENCHIDO. ORDEM DENEGADA. 

1. Não há ilegalidade a ser sanada no ponto em que as instâncias 
ordinárias exasperaram a pena-base ante a natureza altamente 
nociva da droga apreendida - cocaína em pó e na forma de "crack" 
-, em observância ao poder de discricionariedade concedido ao juiz 
na dosimetria da pena e ao disposto no art. 42 da Lei n. 
11.343/2006. 

[...]

8. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.565/PR, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 7/5/2015).

No caso, segue a fundamentação constante da sentença para a fixar as 

penas dos pacientes (e-STJ fls. 27/28):

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 
60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, 
dada a natureza nociva 4,5g de cocaína e 1,9g de maconha do 
entorpecente encontrado em seu poder que serviria à venda, a 
revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a 
fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias 
excedem o desvalor inerente ao tipo.

Majoro a pena-base dos réus em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e 
oitenta e três) dias-multa. Anoto que a jurisprudência vem na linha 
do entendimento do juízo, confira-se: “A natureza nociva da 
substância entorpecente apreendida cocaína - constitui 
fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa 
da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do 
delito.” (HC 141092/MS).

O réu Renan é reincidente, consoante certidão processual de fls. 
155/156, motivo pelo qual sua pena será majorada em 1/6, ficando 
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao 
estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade 
e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades 
criminosas e não integre organização criminosa, reduzo as penas 
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do réu Bruno no patamar máximo, estabelecendo-as em 01 (um) 
ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e 
noventa e quatro) dias-multa para o réu Paulo e 01 (um) ano e 08 
(oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e 
seis) dias-multa.

O Tribunal a quo secundou a motivação apresentada pelo Juízo 

sentenciante, conforme segue (e-STJ fls. 59/61):

As penas não sofrerão alterações, máxime porque, por se 
apresentarem em perfeita consonância com os preceitos da Carta 
Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios da 
individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixadas 
com critério e assim serão mantidas.

A propósito, as básicas foram estabelecidas em 1/6 (um sexto) acima 
do mínimo legal em razão da natureza nociva do entorpecente 
apreendido em poder dos acusados (fl. 195), o que não está errado, 
uma vez que o artigo 42 da Lei de Drogas, especial e 
preponderante em relação às diretrizes dosimétricas do artigo 59 
do Código Penal, autoriza o julgador a majorar a reprimenda 
considerando a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder 
dos agentes, o que ocorreu escorreitamente in casu, dada a maior 
toxidade da cocaína trazida pelos apelantes.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

[...]

Ademais, importante frisar que a causa de diminuição da pena 
prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 
afigura-se inaplicável, na espécie, apenas para Renan, em razão de 
sua reincidência específica (certidão de fls. 155/156), circunstância 
esta também reconhecida, na segunda fase, pela Magistrada 
sentenciante, que agravou a sua reprimenda à razão de 1/6 (um 
sexto).

Em relação a Bruno, observa-se que o privilégio foi 
escorreitamente aplicado na r. sentença, no patamar máximo, ante o 
preenchimento dos requisitos legais.

Por outro lado, a gravidade concreta da conduta dos apelantes, 
decorrente da variedade e natureza das substâncias entorpecentes 
apreendidas (maconha e cocaína), revela elevada danosidade 
social e erige-se como obstáculo à substituição da pena corporal 
por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostrariam 
suficientes e socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP).

Dessa forma, extrai-se que as penas-bases foram exasperadas com fulcro na 
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variedade e na natureza dos entorpecentes apreendidos com os pacientes.

Entretanto, a quantidade das drogas – 4,5g de cocaína e 1,9g de maconha – 

é inexpressiva, revelando-se injustificado o incremento das penas.

Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO DE 
DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE  ACIMA  DO MÍNIMO 
LEGAL. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE NÃO 
EXPRESSIVA.  ILEGALIDADE.  OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL 
DE DIMINUIÇÃO. NEGATIVA.  AUSÊNCIA  DE  
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA. APLICAÇÃO NO PATAMAR 
MÁXIMO.  REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 
POSSIBILIDADE. CONCESSÃO  DA  ORDEM.  PRETENSÃO DE 
SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR  SEUS  PRÓPRIOS  
FUNDAMENTOS.  AGRAVO  REGIMENTAL  A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

1. A natureza da droga apreendida, por si só, não configura 
motivação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo 
legal. Outrossim, não foi demonstrada, de maneira concreta, a 
dedicação do paciente às atividades criminosas, sendo de rigor a 
concessão da benesse e, por conseguinte, imperiosa a imposição do 
regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de 
liberdade  por restritivas de direitos.

2.  Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não 
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão 
de reforma. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 452.752/SP, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 
13/8/2018).

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   TRÁFICO   DE   
ENTORPECENTES.  EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE. 
QUANTIDADE  NÃO EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE DE 
REDUÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE  DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  
PLEITO  DE  AUMENTO  DA  FRAÇÃO REDUTORA. 
VIABILIDADE.  REDIMENSIONAMENTO  DA PENA. REGIME 
PRISIONAL FECHADO E SUBSTITUIÇÃO.   POSSIBILIDADE   DE   
FIXAÇÃO   DO  REGIME  ABERTO  E SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA DE DIREITOS. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.

[...]

-  Consoante  o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na 
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fixação da  pena  do crime de tráfico de drogas, o juiz deve 
considerar, 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.

- No caso, não obstante a natureza e a diversidade sejam motivos 
para exasperar a pena-base, verifico que a quantidade apreendida 
não é suficiente justificar o aumento, devendo a pena-base retornar 
ao patamar mínimo legal.

[...]

-  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem concedida, de ofício, 
para redimensionar  a  pena  do  paciente, além de fixar o regime 
inicial aberto  e  substituir  a  pena  privativa  de  liberdade por 
medidas restritivas  de direitos, a serem definidas pelo Juízo das 
Execuções Criminais.  (HC 410.095/MS, de minha relatoria, Quinta 
Turma, DJe 11/10/2017).

Dessa forma, passo ao redimensionamento das penas dos pacientes.

Afastado o desvalor atribuído aos entorpecentes apreendidos e sendo 

favoráveis as demais circunstâncias judiciais, fixo as penas-bases dos pacientes em 5 anos de 

reclusão e 500 dias-multa.

Em relação ao paciente RENAN, fixada a pena-base no patamar mínimo 

legal e mantidos os demais critérios utilizados na origem, inclusive o aumento de 1/6 decorrente 

da agravante da reincidência, torno a sua pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 

583 dias-multa. Em virtude do quantum da condenação e da reincidência, impõe-se a 

manutenção do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena.

No que toca ao paciente BRUNO, fixada a pena-base no patamar mínimo 

legal e mantidos os demais critérios utilizados na origem, inclusive a incidência do redutor 

previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, torno a sua pena 

definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com reflexo no regime prisional e 

com a possibilidade de substituição da pena.

Afinal, em relação ao paciente BRUNO, o único fundamento utilizado na 

origem para recrudescer o regime prisional e negar a substituição da pena foi a natureza e a 

diversidade das drogas apreendidas, nos termos seguintes (e-STJ fls. 28/29 - grifei):
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Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade 
incidental do preceito legal que determina a adoção de regime 
inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da 
questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais 
severo do que aquele que o seria com base no simples valor 
aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, conforme já dito 
anteriormente, quando da primeira fase da dosimetria da pena, o 
réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de 
entorpecente, tratando-se daquele que maior risco representa para 
a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo 
assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo 
legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles 
que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em 
vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte 
dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de 
dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, 
fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena. 
Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura 
Ribeiro. Com relação a Renan o regime de pena não poderia ser 
outro, diante de sua reincidência.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de 
cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a 
aplicação do sursis para o réu Bruno, pois com relação a Renan, a 
reincidência impede referida substituição. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão 
condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se 
afinado com a Lei n.

8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição 
Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco 
Aurélio) “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da 
pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo 
em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a 
aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da 
variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 
206015/RJ).

O Tribunal a quo apenas abrandou o seu regime prisional para inicial 

semiaberto, conforme segue (e-STJ fls. 61/62):

Quanto ao regime inicial de cumprimento aplicado a Bruno, 
malgrado a vistosa gravidade concreta do crime, verifica-se que as 
circunstâncias do caso concreto autorizam, excepcionalmente, na 
espécie, optar-se pela modificação para o semiaberto, mormente em 
se considerando o entendimento hoje imperante de que o “tráfico 
privilegiado” não mais se classifica como crime hediondo (STF-HC 
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nº 118.533), bem como a primariedade e os bons antecedentes do 
agente, além do tempo de provisória.

Entretanto, conforme disposto supra, a quantidade das drogas apreendidas – 

4,5g de cocaína e 1,9g de maconha – é inexpressiva, revelando-se inidônea a motivação 

utilizada pelas instâncias ordinárias para o recrudescimento do regime e para negar a 

substituição da pena.

Nesse contexto, sendo o paciente BRUNO primário, com as circunstâncias 

judiciais favoráveis e condenado a pena que não excede 4 anos de reclusão, faz jus ao regime 

aberto e à substituição da pena, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, ambos do 

Código Penal.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a 

ordem, de ofício, para redimensionar a pena do paciente RENAN LUIZ TOLEDO para 5 

anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, enquanto que 

a pena do paciente BRUNO EDUARDO BEZERRA RODRIGUES fica estabelecida em 1 

ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixado o regime inicial aberto, com substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a critério dos Juízo das Execuções 

Criminais. 

É o voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA TURMA
 

 
Número Registro: 2018/0326028-3 HC 482.656 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00094464320158260635  20180000802377  94464320158260635

EM MESA JULGADO: 21/02/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 RICARDO DE SANT ANNA VALENTI  - SP324471 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : BRUNO EDUARDO BEZERRA RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE  : RENAN LUIZ TOLEDO (PRESO)

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

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

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

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi 
votaram com o Sr. Ministro Relator.
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