
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 448.663 - RJ (2018/0104612-2)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PACIENTE  : RENATO DA SILVA PEREIRA 

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. 
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE 
INCIDÊNCIA DO REDUTOR. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE 
CRIMINOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO 
COM BASE NA HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA. 
IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 8 ANOS. PRIMÁRIO, 
PENA-BASE NO MÍNIMO E QUANTIDADE INEXPRESSIVA 
DA DROGA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO 
SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. 
PENA SUPERIOR A 4 ANOS. 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 jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 
sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa 
especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 
11.343/2006, quando as circunstâncias do delito permitem aferir que o 
agente se dedica a atividades criminosas.

3. No caso, extrai-se que o Tribunal a quo formou sua convicção com 
base nos elementos fáticos constantes dos autos para não aplicar a 
redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o 
paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual. Assim, desconstituir 
tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do 
conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar 
o HC 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a 
inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a 
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redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa 
forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados 
por crimes hediondos e equiparados.

5. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena 
comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação 
específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a 
teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.

6. No caso, o regime mais gravoso foi fixado com base na gravidade 
abstrata e hediondez do delito, fundamentos que não se prestam a 
justificar o fechado. Dessa forma, tendo em vista que a pena é inferior 
a 8 anos, o paciente é primário, as circunstâncias judiciais lhe são 
favoráveis e a quantidade da droga não é expressiva, o regime 
semiaberto se mostra mais adequado, nos termos do art. 33, § § 2º e 
3º, do Código Penal. 

7. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, pois o quantum da pena supera o limite previsto 
no art. 44, inciso I, do Código Penal.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
fixar o regime semiaberto.

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

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 448.663 - RJ (2018/0104612-2)
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PACIENTE  : RENATO DA SILVA PEREIRA 

RELATÓRIO

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

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

RENATO DA SILVA PEREIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (Apelação n. 0017401-47.2016.8.19.0066).

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

jurisdição, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela 

prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 21/58).

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

provido para reduzir a pena-base, razão pela qual a pena definitiva do paciente foi 

redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e multa (e-STJ fls. 90/92). Segue a 

ementa do acórdão:

APELAÇÃO DEFENSIVA. O APELANTE RENATA DA SILVA 
PEREIRA FOI CONDENADO ÀS PENAS DE 6 ANOS E 5 MESES 
DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 640 DIAS-MULTA, À 
RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA, FIXADO O REGIME FECHADO PARA 
O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA, PELA PRÁTICA DO 
CRIME PREVISTO NO ART.33 C/C ART.40, III, AMBOS DA LEI 
11.343/06. Os policiais disseram em Juízo que visualizaram o 
momento em que o réu, um dos que estavam no esposado grupo, 
jogou uma sacola ao chão, motivo pelo qual o abordaram. Além dos 
depoimentos dos policiais, são evidências do tráfico ilícito, 
reveladas pela prova, a natureza da substância apreendida, a 
forma de seu acondicionamento e as circunstâncias da prisão. A 
pena- base deve ser estabelecida no mínimo legal. Inexiste nos 
autos certidão de trânsito em julgado da anotação utilizada para 
configuração dos maus antecedentes. Mantenho a causa de 
aumento. Inviável a aplicação da causa de diminuição requerida, 
uma vez que a ação do acusado demonstra dedicação ao tráfico de 
drogas à medida em que a droga estava acondicionada no interior 
de 12 (doze) embalagens plásticas, que apresentavam papel branco 
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com as inscrições "Vale Verde TCP Qualquer Violação reclamar na 
boca". CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA 
REDUZIR A PENA-BASE E, ASSIM, ESTABELECER A PENA DE 5 
ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 580 DIAS-MULTA.

No presente mandamus (e-STJ fls. 1/9), a impetrante sustenta que o 

acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve a sentença no 

ponto em que não aplicou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, 

embora preenchidos os requisitos legais para a sua incidência. Afirma que a quantidade da 

droga apreendida não é expressiva e que o fato de estar embalada com a sigla de facção 

criminosa não constitui óbice ao benefício. 

Também assevera que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido sem 

fundamentação idônea. Destaca que o paciente é primário, as circunstâncias judiciais lhe são 

favoráveis e a pena não excede 8 anos de reclusão, razão pela qual o regime adequado seria o 

semiaberto. 

Por fim, em consequência do redimensionamento da pena, defende ser 

cabível a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos.

Ao final, formula pedido liminar para que o paciente aguarde em regime 

semiaberto o julgamento deste writ e, no mérito, pede a concessão da ordem para que seja 

reconhecida a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu 

patamar máximo, redimensionando-se a pena do paciente, além da fixação de regime prisional 

mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

O pedido liminar foi indeferido às fls. 97/99.

O Ministério Público Federal opinou, às fls. 104/110, pela denegação da 

ordem. 

É o relatório. 
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HABEAS CORPUS Nº 448.663 - RJ (2018/0104612-2)

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 11/9/2012; 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. 
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 
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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, de início, 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, na presente impetração, o reconhecimento da ilegalidade no não 

aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e na 

fixação do regime mais gravoso. Em consequência do redimensionamento da pena, busca, 

ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua 
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aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, 

primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar 

organização criminosa. 

No caso dos autos, segue o que foi consignado pelo juízo de primeiro grau 

para não aplicar a causa especial de diminuição da pena para o acusado (fls. 41/42):

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do 
artigo 33, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acusado, 
inegavelmente, se dedica à atividade criminosa, integra 
organização criminosa e não possui bons antecedentes.

Chega-se a tal entendimento, ao se vislumbrar o relatório de 
mapeamento do local dos fatos, confeccionado pelo Grupo de 
Apoio aos Promotores de Justiça e colacionado às fls. 45/49.

Isso porque, o sobre dito relatório demonstra que o local dos fatos 
possui intenso comércio ilícito de drogas e é amplamente dominado 
pela facção criminosa conhecida como TCP - Terceiro Comando 
Puro, o que demonstra, pela regra de experiência comum, a 
completa inviabilidade da realização da atividade ilícita em baila 
em tal localidade de forma autônoma e isolada, os quais seriam os 
requisitos imprescindíveis para se vislumbrar que o ora denunciado 
seria o que se costuma denominar de "traficante ocasional".

Ademais, a forma de acondicionamento da maconha apreendida em 
poder do denunciado, contendo a inscrição "Vale Verde TCP 
Qualquer Violação reclamar na boca", é mais um elemento a 
apontar claramente em direção ao entendimento supra esposado.

Ressalte-se, outrossim, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro vem sedimentando o entendimento de que o fato 
de o entorpecente apreendido em poder do réu ostentar iniciais de 
notórias organizações criminosas é apto, ao se coadunar com as 
demais provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, a 
configurar que este integra a organização criminosa e, por 
conseguinte, a afastar, por completo, a causa de diminuição de 
pena acima referida.

Da leitura dos trechos supracitados, extrai-se que o Tribunal local formou 

sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação 

da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao 

tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito. Desconstituir tais 

assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável 

na via estreita do habeas corpus. 
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Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.  
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS  COM  
ENVOLVIMENTO  DE  MENOR. APLICAÇÃO DA CAUSA 
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO  PREVISTA  NO  ART.  33,  §  4º,  DA  
LEI  N.  11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.  DEDICAÇÃO  A  
ATIVIDADES  CRIMINOSAS.  REEXAME  DE PROVAS.  REGIME  
FECHADO.  HEDIONDEZ DO DELITO. FUNDAMENTO 
INIDÔNEO. EXPRESSIVA  QUANTIDADE, VARIEDADE E 
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.   
SUBSTITUIÇÃO   DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR 
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  AUSÊNCIA  DE PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS LEGAIS.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2.  A aplicação da causa de diminuição 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. In casu, o entendimento  registrado  pela  origem  está  
em  consonância  com a jurisprudência  deste Tribunal Superior, 
firmada no sentido de que a expressiva  quantidade  de  droga,  
associada  às  circunstâncias do delito,  pressupõe  a  dedicação à 
atividade criminosa, revelando-se suficiente  a afastar a aplicação 
da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
3.  A  reforma  do  entendimento  das instâncias ordinárias quanto à 
dedicação do paciente às atividades criminosas constitui matéria 
que refoge  ao  restrito  escopo  do  habeas  corpus,  porquanto 
demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito 
eleito.
4.   O   STF,   no   julgamento   do   HC  n.  111.840/ES,  declarou 
inconstitucionalidade do § 1º do art. 2.º da Lei n.º 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.  Assim, o 
regime prisional  deverá  ser fixado em obediência ao que dispõe o 
art. 33, §§ 2º e 3º e art. 59, ambos do Código Penal - CP.
5.  Na hipótese dos autos, embora as circunstâncias judiciais 
tenham sido consideradas favoráveis e o paciente seja primário, a 
natureza, a  variedade  e  a  considerável  quantidade  da  droga 
apreendida - cocaína  e crack em quantidade considerável (mais de 
duas dezenas de porções) - utilizadas na terceira fase da 
dosimetria, para afastar a aplicação  do  redutor  previsto  no art. 
33, § 4º da Lei de Drogas, impedem a aplicação do regime prisional 
mais brando.
6.  Considerando  a  pena  aplicada,  no  patamar superior a 4 
anos, inviável  a aplicação da substituição da pena privativa de 
liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos 
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requisitos do art. 44, I, do CP.
Habeas corpus não conhecido. (HC 324.283/SP, Rel. Ministro JOEL 
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 
19/08/2016).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. 
MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 
11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME PRISIONAL 
DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons 
antecedentes do acusado, que este não integre organização 
criminosa e que não se dedique a atividades delituosas. 
2. Não há constrangimento ilegal no ponto em que, 
fundamentadamente, não foi aplicada a causa especial de 
diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, à vista de 
elementos concretos que indicaram a dedicação do acusado à 
atividade criminosa do tráfico. 
3. Para acolher a tese defensiva de que o acusado não se dedica a 
atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto 
fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, 
providência vedada na via estreita do habeas corpus. 
[...] 
8. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, tão 
somente para que o Juízo das Execuções, mediante concreta 
fundamentação, analise a possibilidade de fixação de regime inicial 
mais brando de cumprimento de pena, à luz do disposto no art. 33 
do Código Penal. (HC 314.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 26/8/2015).

Ademais, o fato de o acusado ostentar um processo em curso (fl. 92) 

também inviabiliza a aplicação da redutora, por levar a conclusão de que o acusado se dedica 

a atividade criminosa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. 
REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE 
CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. 
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 
pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos 
cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons 
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antecedentes;

iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar 
organização criminosa.

II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com 
observância ao mandamento constitucional de criminalização 
previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que 
se trata de determinação do constituinte originário para maior 
reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de 
proteção deficiente.

III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações 
penais em curso para formação da convicção de que o Réu se 
dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal 
previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal 
de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em 
virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não 
transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade 
criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque 
"assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito".

Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento 
firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça.

(EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

Dessa forma, não há constrangimento ilegal quanto à não aplicação da 

redutora.

Quanto ao regime, como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a 

inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada 

pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado 

para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

O regime de cumprimento de pena mais gravoso até pode ser estabelecido, 

mas, para tanto, é necessário fundamentação específica, com base em elementos concretos 

extraídos dos autos. Sobre o tema, esta Corte Superior editou a Súmula n. 440, que dispõe: 

Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de 
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção 
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.
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Nesse mesmo sentido, as Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal 

Federal, respectivamente, in verbis :

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não 
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo 
do que o permitido segundo a pena aplicada.

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena 
aplicada permitir exige motivação idônea.

No presente caso, assim foi consignado pelo magistrado para manter o 

regime mais gravoso (fls. 55):

A pena deverá ser cumprida em regime fechado, tendo em vista o 
disposto no parágrafo primeiro, do artigo 2o, da Lei n° 8.072/90.

Com efeito, o afastamento do aludido disposto legal, sob o frágil 
argumento de que afronta o princípio da individualização da pena, 
não merece prosperar.

Isso porque, evidentemente, não há qualquer violação ao aludido 
princípio constitucional.

Vale dizer, o legislador, dentro de sua atribuição constitucional, 
elegeu determinadas condutas criminosas como dignas de iniciar o 
cumprimento de pena de forma mais gravosa.

Por óbvio, é perfeitamente possível e constitucional que o legislador 
eleja determinados patamares de pena (quantidade), estabelecendo 
os regimes prisionais para início de cumprimento de pena. (artigo 
33, do Código Penal)

Por exemplo, toda pena final fixada em patamar superior a 4 anos e 
que não exceda a 8 anos será cumprida em regime semiaberto. Ou 
seja, todos os sentenciados que tiverem suas penas estabelecidas 
dentro desse marco (4 a 8 anos) receberão o mesmo regime de pena 
(semiaberto).

Da mesma forma, é absolutamente admissível que o mesmo 
legislador ordinário estabeleça que determinadas condutas 
(qualidade) deverão observar determinado regime prisional em 
caso de condenação, (artigo 2o, da Lei ° 8.072/90)

Da leitura do trecho acima, verifica-se que, não obstante a pena-base tenha 

sido arbitrada no mínimo legal, o regime mais gravoso foi fixado com base na gravidade 

abstrata e hediondez do delito, fundamentos que não se prestam a justificar o fechado.
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Dessa forma, tendo em vista que a pena é inferior a 8 anos, o paciente é 

primário, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a quantidade da droga não é 

expressiva - 12 g de maconha (fl. 22)  - o regime semiaberto se mostra mais adequado, nos 

termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal. 

Nesse sentido:

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. 
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES 
CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO 
E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO 
EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO 
DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE 
PARCIALMENTE 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. 

2. 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 (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na variedade 
dos entorpecentes apreendidos - 81,5g maconha e 30,7g cocaína -, 
na própria confissão do agente e nos registros de atos infracionais 
análogos aos delitos de homicídio e de furto que o paciente se 
dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para 
fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do 
conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de 
habeas corpus. Precedentes.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 
registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a 
figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do 
agente a práticas criminosas. Precedentes.

5. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, o 
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magistrado deve observar às regras estabelecidas no art. 33 do 
Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de 
drogas, também o art. 42 da Lei de Drogas. 

6. Embora o Tribunal a quo tenha se valido das circunstâncias do 
art. 42 da Lei de Drogas para estabelecer o regime mais grave, não 
sendo expressiva a quantidade de droga apreendida 54 invólucros 
de maconha (81,5g) e 42 tubos plásticos de cocaína (30,7g), 
verificada a primariedade do réu e a análise favorável das 
circunstâncias judiciais, o modo semiaberto é o mais adequado 
para o início do cumprimento da pena de 5 anos de reclusão.

7. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito 
objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, 
para fixar regime inicial semiaberto.

(HC 447.045/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

Por fim, prejudicada a possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, pois o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, 

inciso I, do Código Penal.

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

ordem, de ofício, apenas para fixar o regime semiaberto. 

É o voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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