
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 447.285 - SP (2018/0096488-0)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   RAFAELA COMUNALE ALEIXO  - SP307975 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : FABRICIO ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS 

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS.  
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA 
QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. 
QUANTIDADE INEXPRESSIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 
PENA PROVISÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA 
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE 
EVIDENCIADA. SÚMULA 231/STJ. PENA NÃO REDUZIDA. 
PENA DEFINITIVA. MINORANTE DO TRÁFICO 
PRIVILEGIADO. PRIVILÉGIO RECONHECIDO PELO JUÍZO 
SENTENCIANTE, COM APLICAÇÃO DE FRAÇÃO 
INTERMEDIÁRIA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. 
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 
REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. NATUREZA DA 
DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE NÃO 
RECOMENDAM A SUBSTITUIÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- 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.

- Consoante o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/2006, na 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.

- Embora a Corte local tenha justificado a manutenção da pena-base 
em patamar superior ao mínimo legal com base na quantidade e 
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natureza dos entorpecentes apreendidos e, a despeito de ser a 
natureza do entorpecente, de fato, bastante nociva, a quantidade – 
15,1g de crack (fls. 13/14) – não é expressiva o suficiente para 
justificar o incremento da pena-base, revelando-se inidônea tal 
motivação.

- Apontando os autos que o paciente era, à época do delito, menor de 
21 anos, incide a atenuante descrita no art. 65, inciso I, do CP.

- Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da 
Lei n.º 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, 
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons 
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar 
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um 
sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso 
concreto.

- A instância a quo fixou a redutora prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 
n.º 11.343/2006, no patamar intermediário de 1/2, considerando não 
apenas a quantidade da droga apreendida, que, como já referido, é 
inexpressiva, mas também circunstâncias do caso concreto, que 
refletem a maior gravidade do delito em comento, notadamente, o 
envolvimento de adolescente na prática criminosa.

- O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou 
incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, da Lei 
8.072/1990, com a redação dada pela Lei n.º 11.464/2007, 
afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado 
para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

- Embora não seja flagrantemente ilegal o recrudescimento do regime 
prisional, pois está calcado em motivação idônea - a natureza da droga 
apreendida -, não se justifica a imposição do regime inicial fechado ao 
réu primário condenado à pena reclusiva não superior a 4 anos, 
fazendo jus o paciente ao regime intermediário.

- A partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando, 
incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33, e do art. 
44, ambos da Lei n.º 11.343/2006, o benefício da substituição da pena 
passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de 
drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44, do 
Código Penal.

- Todavia, entendo que as circunstâncias do caso concreto não 
recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos. De fato, embora o quantum de pena fixado seja 
inferior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo, 
observo que as circunstâncias do caso, notadamente, a natureza do 

Documento: 1755289 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 02/10/2018 Página  2 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

entorpecente apreendido – crack – não recomendam a substituição.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, 
confirmando a liminar de fls. 94/97, reduzir a pena do paciente ao 
novo patamar de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime 
inicialmente semiaberto, e 291 dias-multa, mantidos os demais termos 
da condenação.

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), 25 de setembro de 2018(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 447.285 - SP (2018/0096488-0)
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   RAFAELA COMUNALE ALEIXO  - SP307975 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : FABRICIO ELIAS MAGALHAES DOS SANTOS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

Trata-se de habeas corpus (fls. 1/12), com pedido liminar, impetrado em 

benefício de FABRICIO ELIAS MAGALHÃES DOS SANTOS, contra v. acórdão 

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

0006665-85.2015.8.26.0073 - fls. 59/76).

Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente à pena 

de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, além do 

pagamento de 340 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 

33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006. Na mesma sentença, foi o 

paciente absolvido da imputação prevista no art. 35, caput, do mesmo diploma legal, com 

fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, e da prevista no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990, 

com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP (fls. 50/58).

Irresignada, a Defesa interpôs apelação criminal, na eg. Corte estadual, que 

a ela negou provimento (fls. 59/76).

No presente mandamus, a Defesa sustenta haver constrangimento ilegal na 

fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a natureza e a quantidade da droga 

apreendida, ao fundamento de que, "ainda que se cuide o crack de substância nociva e 

com consequências sociais prejudiciais, não são tais motivos suficientes para ensejar a 

elevação da pena de partida, mesmo porque inerentes ao próprio tipo penal" (fl. 4).

E, ademais, "tampouco a quantidade de droga apreendida nestes autos é 

fundamento idôneo à exasperação da pena, uma vez que não se mostra excessiva, 
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especialmente se considerado o peso líquido atestado no laudo de exame químico 

toxicológico definitivo (cópia anexa): 14,300 g (catorze gramas e trezentos miligramas) 

de crack" (fl. 4).

Na segunda fase da dosimetria, aponta ser aplicável a atenuante de 

menoridade relativa, uma vez que o paciente contava com menos de 21 anos à época dos 

fatos.

Na terceira fase do cálculo da pena, insurge-se contra o afastamento do 

redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de serem 

inidôneos os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, quais sejam, a quantidade de 

drogas apreendidas e "o fato de ter sido condenado pelos crimes de tráfico de drogas e 

lesão corporal, ainda em grau de recurso" (fls. 5/6). Aponta que a quantidade de drogas é 

inexpressiva e, quanto ao feitos em curso, há violação ao disposto no enunciado n. 444 da 

Súmula desta Corte.

Por fim, volta-se contra a manutenção do regime inicial fechado, pois, ante a 

necessária redução da pena, aponta ser cabível o regime inicial aberto, nos termos do disposto 

no art. 33 e parágrafos do Código Penal e enunciado n. 444 da Súmula desta Corte.

Afirma, outrossim, estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do 

Código Penal, a permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos.

Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, que seja aplicada a pena-base 

no mínimo legal, reconhecida a atenuante de menoridade, aplicado o redutor de pena previsto 

no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A liminar foi deferida, em parte, para assegurar ao paciente o direito de 

aguardar no regime semiaberto o julgamento do presente writ (fls. 94/97).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão parcial da 

ordem, apenas para aplicar, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante de 
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menoridade relativa e estabelecer o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda (fls. 108/113 e 114/119).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 447.285 - SP (2018/0096488-0)

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 

nova orientação das Cortes Superiores do País:

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 11/09/2012; RHC 
121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/08/2014 e RHC 
117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/05/2014). 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 
02/09/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, 
Rel. Min. 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). 
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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 21/05/2015, DJe 27/05/2015).

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, julg. em 
03/12/2013, DJ 28/02/2014).

Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio. 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.

O impetrante alega que não há motivação idônea para a exasperação da 

pena-base do paciente.

Para a adequada delimitação da quaestio, colaciono, a seguir, excertos dos 

títulos judiciais das instâncias ordinárias:

"Com isso, diante dos depoimentos colhidos, da natureza e 
quantidade de substância entorpecente apreendida, a condenação 
do réu no delito do art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei 
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11.343/06, é de rigor. Parcialmente procedente a denúncia, passo à 
fixação das penas. Para a fixação da pena inicial a ser imposta, 
nos termos do artigo 59, do CP, e nos termos do art. 42, da Lei 
11.343/06, deve ser considerada a natureza da droga, bem como 
sua quantidade. Observando tais critérios, verifico que as 
circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois parte da droga que 
os acusados portavam era cocaína na forma de crack, cujo 
potencial lesivo é superior às outras espécies de entorpecentes. 
Desta forma, diante da diversidade, natureza e quantidade da 
droga, fixo a pena inicial em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) 
dias-multa." (fls. 56/57).

"Inicialmente, sopesadas as diretrizes do artigo 59 do Código 
Penal, e do artigo 42, da Lei de Drogas, o Magistrado sentenciante 
fixou a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em especial diante da 
quantidade e natureza da droga, resultando em 05 anos e 10 meses 
de reclusão mais 583 diárias, que permaneceram inalteradas na 
segunda etapa do cálculo" (fl. 66).

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações 

excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de 

plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 

304083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).

Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em 

dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos 

elementos próprios do tipo penal.

O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O 

quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio 

da proporcionalidade.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui 

pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das 

penas máximas e mínimas cominadas ao delito.

Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, 

ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja 

fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. 
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MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Outrossim, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação 

para o tráfico, 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, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
APLICAÇÃO DA MINORANTE. RÉ QUE SE DEDICA A 
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. DOSIMETRIA. NATUREZA E 
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (23,8 KG DE 
COCAÍNA). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO 
FUNDAMENTADO. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. 
TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS. DESNECESSIDADE. 
PRECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 
REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO. PREJUDICADO O 
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

[...]

II - O aumento da pena-base em razão da quantidade de 
substâncias entorpecentes apreendidas em poder da ré (cerca de 
23,8 kg de cocaína) mostra-se, de fato, fundamentado, pois está em 
estrita sintonia com o estabelecido pelo art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

[...]

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp. 1.238.404/MS, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
22/03/2018, DJe 02/04/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VULTOSA QUANTIDADE DE 
DROGAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. REGIME 
FECHADO. LEGALIDADE.

[...]

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

4. A associação para o tráfico de drogas em vultosa quantidade 
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justifica o incremento da pena-base desse delito. No caso concreto, 
o Tribunal de origem expressamente fundamentou a majoração da 
pena-base do crime de associação para o tráfico, considerando a 
quantidade das drogas disseminadas (56kg de maconha), nos 
termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e art. 59 do CP, não se 
mostrando desproporcional ou desarrazoada, porquanto 
fundamentada a exasperação em elementos concretos e dentro do 
critério da discricionariedade vinculada do julgador.

[...]

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 
1166871/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS 
ENTORPECENTES E CULPABILIDADE DO AGENTE. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

2. 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.

3. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes dos 
arts. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, considerou a 
quantidade dos entorpecentes apreendidos (mais de uma tonelada 
de maconha e haxixe) e a culpabilidade do agente (ocultação das 
drogas em compartimento de ônibus, no qual era dissimulada a 
venda de produtos de gesso) para elevar as penas-base dos delitos 
de tráfico e de associação para o tráfico na fração de 5/6, o que 
não se mostra desproporcional.

4. Habeas corpus não conhecido. (HC 437.496/SP, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 
11/04/2018)

No caso, a eg. Corte local manteve a exasperação da pena-base em 1/6 

sobre o mínimo legal, com fulcro na quantidade e natureza da droga apreendida.

Entretanto, embora a sua natureza seja, de fato, bastante nociva, a 

quantidade de entorpecentes apreendidos – 15,1 g de crack (fls. 13/14) – não é expressiva o 
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suficiente para justificar o incremento da pena-base, revelando-se inidônea tal motivação.

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO 
MONOCRATICAMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA 
DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 
11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. 
NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

[...]

2. No caso, as 15 porções de crack (25,28 g) encontradas em poder 
das ora agravadas não podem ser tidas como realmente 
expressivas, não servindo, dessa forma, de premissa válida e 
suficiente para viabilizar o aumento da pena-base em 10 meses 
como ocorreu no caso.

3. Afastado aumento da pena-base promovido na sentença e 
confirmado no acórdão da apelação, a ordem foi concedida a fim 
de reduzir a pena privativa de liberdade de Jaqueline Lourenço da 
Silva a 7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, e de Ana Paula Lima 
da Cruz a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, considerando-se 
as demais premissas da condenação.

[...]

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 452.401/SP, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
12/06/2018, DJe 22/06/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR 
MÍNIMO.PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 11 
G (ONZE GRAMAS) DE CRACK. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA 
LEI N. 11.343/2006 APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO. 
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO 
INSUFICIENTE PARA SE CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO DA 
PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. FIXAÇÃO DO REGIME 
INICIALMENTE ABERTO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. Não se olvida, outrossim, da reiterada orientação desta Corte, de 
que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em 
que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação do 
paciente à atividade criminosa. Contudo, na espécie, apesar da 
natureza da droga apreendida, o aumento operado mostrou-se 
desproporcional e desarrazoado, sobretudo em razão de sua 
quantidade inexpressiva - 11 g (onze gramas) de crack, razão pela 
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qual a pena-base foi readequada, sendo fixada em seu patamar 
mínimo.

[...]

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 384.843/RS, Rel. 
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

Assim, no ponto, deve a ordem ser concedida, para fixar a pena-base do 

paciente no patamar mínimo legal.

O impetrante busca, outrossim, o reconhecimento da atenuante da 

menoridade relativa.

De plano, constata-se que a instância a quo não se manifestou sobre o tema, 

que, como a própria Defesa admite, não foi devolvido na apelação criminal. Todavia, esta 

Corte Superior tem entendido que "a supressão de instância pode ser relativizada, em 

situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente" (HC n. 343.474/CE, 

SEXTA TURMA, Rel.ª. Min.ª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 

15/4/2016).

Sendo facilmente verificável, da documentação juntada aos autos que, à 

época do delito, 01.10.2015, o paciente era menor de 21 anos (fl. 36), incide a atenuante 

descrita no art. 65, inciso I, do CP, de modo que a ordem deve ser concedida também neste 

tópico.

A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA 
MENORIDADE RELATIVA. INTERESSE DA DEFESA QUE SURGIU 
APENAS APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS 
INFRINGENTES. TRIBUNAL QUE NÃO RECONHECEU A 
ATENUANTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
OPOSTOS PARA TAL FIM. ATENUANTE EVIDENCIADA. PENA 
REDUZIDA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

- Apontando os autos que o paciente era, à época do delito, menor 
de 21 anos, incide a atenuante descrita no art. 65, I, do CP, de 
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modo que a pena deve ser reduzida na usual fração de 1/6. 
Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, 
apenas para reduzir a pena aplicada ao paciente para 4 anos e 18 
dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (HC 
417.136/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017)

O impetrante se insurge, também, em face da não aplicação da causa de 

diminuição de pena do tráfico privilegiado, na fração máxima prevista em lei.

No que toca ao redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, 

extrai-se que o Juízo sentenciante concluiu por aplicá-lo em fração intermediária, com base na 

motivação seguinte:

"Por fim, está presente a causa de diminuição de pena do 
parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/2006, posto ser o réu 
primário, não ostentar antecedentes criminais e não ficar 
demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre 
organização criminosa. Contudo, considerando a natureza da 
droga e sua quantidade, além de o crime envolver adolescente, 
reduzo a pena na 1/2, finalizando-a em 03 (três) anos, 04 (quatro) 
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 
340 dias-multa." (fl. 57).

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 

11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais 

sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar 

organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois 

terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, reconhecido o tráfico privilegiado na sentença, com trânsito em julgado 

para o Ministério Público, tal questão torna-se imutável, não servindo de fundamento para a 

manutenção de fração diversa do patamar máximo a suscitada inaplicabilidade do redutor (fls. 

66/67).

Contudo, observa-se, pela leitura do excerto supra, que o órgão julgador 

fixou a redutora prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar intermediário 

de 1/2, considerando não apenas a quantidade da droga apreendida, que, como já referido, é 

inexpressiva, mas também circunstâncias do caso concreto que refletem a maior gravidade do 
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delito em comento, notadamente, o envolvimento de adolescente na prática criminosa.

No mesmo sentido, o julgado abaixo:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS COM 
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MINORANTE 
PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO 
DO REDUTOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA 
APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. 
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE EM 
TESE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO 
PREENCHIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência firmou o entendimento de que, como o 
legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a 
escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 
da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o 
cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 
59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei 
de Drogas.

2. Não há ilegalidade a ser sanada no ponto em que foi aplicada a 
diminuição da pena pela metade na terceira etapa da dosimetria, 
pois a instância ordinária destacou, para tanto, a quantidade, a 
natureza e a forma de acondicionamento da droga apreendida (25 
"eppendorfs" de cocaína, com peso líquido de 9,2g) - elementos que 
não foram valorados na primeira fase - e as condições em que 
ocorreu a prática criminosa (com o envolvimento de adolescente).

[...]

5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, 
apenas para que o Tribunal de origem verifique, mediante concreta 
motivação, a possibilidade de fixar ao paciente regime inicial mais 
brando de cumprimento de pena, à luz do art. 33 do Código Penal. 
(HC 308.068/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)

Dessarte, no ponto, não há ilegalidade flagrante a coartar.

Procede-se à revisão da dosimetria do paciente.

Na primeira fase, afastado o fundamento empregado para promover o 

incremento punitivo, a reprimenda fica no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 

dias-multa.

Na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não 

pode levar à fixação de pena em patamar aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ), de 5 
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anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 

n.º 11.343/2006 e a redutora do tráfico privilegiado, mantida no patamar aplicado na origem, 

de 1/2, obtém-se a reprimenda final de 2 anos e 11 meses de reclusão, e 291 dias-multa.

Em relação ao regime, como é cediço, em se tratando de tráfico de 

entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, 

inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos 

e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, § § 

2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal.

No caso, embora o paciente seja primário, com as circunstâncias judiciais 

consideradas favoráveis e a condenação não supere 4 anos de reclusão, o juiz singular fixou o 

regime inicial fechado, considerando a gravidade concreta da conduta (fl. 57).

Ocorre que, embora não seja flagrantemente ilegal o recrudescimento do 

regime prisional, pois está calcado em motivação idônea - a natureza da droga apreendida - 

não se justifica a imposição do regime inicial fechado, ao réu primário, condenado à pena 

reclusiva não superior a 4 anos, fazendo jus o paciente ao regime intermediário. Nesse sentido: 

AgRg no HC 308.543/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015.

A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA 
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/2. PLEITO DE 
AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. 
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS QUE JUSTIFICAM 
A FRAÇÃO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL. PACIENTE 
PRIMÁRIO CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 ANOS E 
REDUTORA NÃO APLICADA NO MÁXIMO. REGIME 
INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

[...]

4. Considerando que a pena foi fixada em 3 anos e 10 meses de 
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reclusão, mas tendo em vista que o redutor foi aplicado em 1/3, por 
conta da quantidade e diversidade da droga apreendida, deve ser 
mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 
alínea 'b' e § 3º, do Código Penal.

[...]

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
fixar o regime semiaberto. (HC 405.550/SP, MINHA RELATORIA, 
QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017)

Quanto à possibilidade de substituição da pena, da mesma forma, o 

Supremo Tribunal Federal, em 01/09/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou 

incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33, e do art. 44, ambos da Lei de 

Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes.

Todavia, entendo que as circunstâncias do caso concreto não recomendam a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. De fato, embora o 

quantum de pena fixado seja inferior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito 

objetivo, observo que as circunstâncias do caso, notadamente, a natureza do entorpecente 

apreendido – crack – não recomendam a substituição. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. 
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 
APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. REGIME 
PRISIONAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE 
ENTORPECENTES. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO 
DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
INVIABILIDADE.

[...]

6. A Suprema Corte, no HC n. 97.256/RS, também passou a admitir 
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direitos, no termos do art. 44 do Código Penal.

7. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a natureza, a 
quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem interferir 
na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos (AgRg na Rcl 21.663/SP, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/11/2014, DJe 05/12/2014).

8. In casu, a Corte estadual, sem se alinhar àquela orientação 
pretoriana, valeu-se, também, da quantidade (55 invólucros) e da 
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natureza da droga (cocaína e maconha) para vedar a substituição 
pretendida.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 
apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento 
da pena. (HC 296.069/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Contudo, concedo a ordem, de ofício, para, confirmando a liminar de fls. 

94/97, reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 2 anos e 11 meses de reclusão, em 

regime inicialmente semiaberto, e 291 dias-multa, mantidos os demais termos da 

condenação.

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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