
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 412.446 - RJ (2017/0203049-3)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : VILMAR JOSÉ ARRABAL DE CARVALHO 
ADVOGADO : VILMAR JOSÉ ARRABAL DE CARVALHO  - RJ056516 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PACIENTE  : ROMULO CALZOLARI DOS ANJOS 

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS.  
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA 
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. 
QUANTIDADE INEXPRESSIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 
CONFISSÃO PARA USO PRÓPRIO. ATENUANTE DA 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. 
MINORANTE DO TRÁFICO. PRIVILÉGIO RECONHECIDO 
PELO JUÍZO SENTENCIANTE, COM APLICAÇÃO DE 
FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA SEM JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA 
DE RECURSO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O 
TRIBUNAL LOCAL MANTER O PATAMAR MEDIANTE A 
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO FAZIA JUS AO 
REDUTOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME PRISIONAL. 
CONDENAÇÃO DEFINITIVA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. 
CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS 
FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. 
POSSIBILIDADE. 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. 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.

3. Embora a Corte local tenha afastado os maus antecedentes do 
paciente e justificado a manutenção da pena-base em patamar superior 
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ao mínimo legal com base na quantidade e diversidade dos 
entorpecentes, no caso, a quantidade não ser revela expressiva – 11g 
de cocaína e 6g de maconha –, revelando-se inidônea a exasperação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão no sentido de que a 
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico 
ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo 
acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da 
propriedade para uso próprio.

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

6. 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. 

7. Hipótese em que o Juízo sentenciante reconheceu a incidência da 
minorante, mas reduziu a pena em fração intermediária sem nenhuma 
justificativa, revelando-se ilegal a manutenção dessa fração, pela Corte 
local, em recurso exclusivo da defesa, mediante o argumento de que o 
redutor não deveria ter sido aplicado. 

8. 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. 11.464/2007, afastando, 
dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os 
condenados por crimes hediondos e equiparados.

9. 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. 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. 

10. Hipótese em que o paciente é primário e restou condenado a pena 
não superior a 4 anos de reclusão, com análise favorável das 
circunstâncias judiciais, razão pela qual faz jus ao regime inicial aberto, 
conforme art. 33, § 2º, alínea c, do CP, além da substituição por 
restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções 
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Criminais. 

11. 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.

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), 03 de abril de 2018(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 412.446 - RJ (2017/0203049-3)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : VILMAR JOSÉ ARRABAL DE CARVALHO 
ADVOGADO : VILMAR JOSÉ ARRABAL DE CARVALHO  - RJ056516 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PACIENTE  : ROMULO CALZOLARI DOS ANJOS 

RELATÓRIO

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

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

ROMULO CALZOLARI DOS ANJOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (Apelação n. 0000495-08.2016.8.19.0025).

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

jurisdição, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do 

crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, incidente a minorante constante do § 

4º do mesmo artigo (e-STJ fls. 113/118). 

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

(e-STJ fls. 151/153 e 165/173), em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO 
DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO/OFERECIMENTO GRATUITO. 
IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. MANTIDO O PATAMAR, 
REVISTA A FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. 
PRIVILÉGIO BENEFICAMENTE RECONHECIDO. 
SUBSTITUIÇÃO. OBSTÁCULO LEGAL. PERDIMENTO DE BENS E 
DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DE PRODUTO ORIUNDO DA 
TRAFICÂNCIA E HABITUALMENTE USADOS EM SUA PRÁTICA. 
1. De fato a narrativa dos policiais militares não é prova absoluta, 
até porque o que deve ser analisado em tais depoimentos é o seu 
conteúdo, se são harmoniosos e estão em consonância não só com a 
primeira narrativa, feita em sede policial, mas também entre si, e 
também com o restante do conjunto probatório e, na hipótese 
vertente, os policiais militares apresentaram versões uníssonas 
sobre o criminoso atuar do réu, eis que ao passo que narraram que 
o nacional Heliton, ao ser detido, afirmou que havia se encontrado 
com o réu para quitar uma dívida de drogas que com este possuía e 
também para comprar mais entorpecente - o que se coaduna com a 
quantia apreendida em seu poder, R$430,00, e também com o fato 
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de Romulo ter às mãos um pino de cocaína -, também atestaram que 
de todo o entorpecente apreendido na residência do réu, apenas a 
maconha estava dentro do quarto e apresentava sinais de uso. A 
cocaína, embalada e pronta para a venda, estava sob uma escada. 
Apesar de ter restado comprovado que o réu é usuário de drogas, 
tal condição não afasta a possibilidade de também traficar, posto 
que além de tais comportamentos coexistirem, é fato público e 
notório que diversos usuários traficam no intuito de sustentar seu 
vício. Não há, pois, razão para que se desclassifique a conduta 
praticada - artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - para aquelas 
insculpidas nos artigos 28 e 33, § 3º do mesmo Diploma Legal. 2. A 
justificar o aumento da pena base, S. Exa. o fez em razão de 
supostos maus antecedentes, inexistentes de fato. Contudo, não só a 
quantidade, mas também a diversidade de drogas apreendidas na 
posse do réu, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, justificam a 
majoração. 3. Na segunda fase não há que se falar em atenuante 
da confissão espontânea, já que o que Romulo admitiu foi a posse 
para uso próprio, versão que restou rebatida pelo conjunto 
probatório. 4. O privilégio foi equivocadamente reconhecido, eis 
que a prova oral dá conta não só do intrínseco envolvimento do réu 
com a agremiação criminosa que se autodenomina comando 
vermelho, o que se confirma da forma como acondicionada a 
maconha – em sacolés vermelhos -, mas também que fazia da 
traficância um de seus meios de vida, e tanto assim o é que havia 
criado uma espécie de “disquedrogas”. Não tendo havido 
insurgência ministerial, incabível a exclusão nesta Instância, mas 
tampouco há que se falar em aumento da fração fixada (1/3). 5. 
Mesmo com o patamar fixado e diante da total ausência de 
fundamentação do sentenciante, incabível a substituição da PPL 
por PRDs em razão dos fundamentos ora esposados para manter a 
pena base acima do mínimo legal, mesma razão pela qual fica 
mantido o regime fechado, mais uma vez também imposto sem 
qualquer fundamentação. 6. Não há necessidade de requerimento 
ministerial para a decisão judicial de perda dos bens em favor da 
União, eis que se trata de efeito genérico da condenação, conforme 
expressa previsão legal contida na conjugação dos artigos 62 e 63 
da Lei 11.343/06. 7. Em relação ao numerário apreendido em poder 
do réu, a prova produzida dá conta de que se trata de pagamento 
de antiga dívida de drogas com ele contraída por Heliton, ou seja, 
produto de crime, pelo que incabível sua devolução. 8. Para que 
haja a perda dos veículos apreendidos quando utilizados para a 
prática de crime, torna-se necessária a comprovação de que 
estavam sendo usados habitualmente e de forma específica para o 
transporte de drogas, ainda que adquiridos licitamente (AgRg no 
REsp 1185761 / MT - Ministro NEFI CORDEIRO - T6 - SEXTA 
TURMA - DJe 30/10/2014) e, apesar de haver dúvidas quanto à 
forma de aquisição da motocicleta, o fato é que o conjunto 
probatório é robusto a comprovar que era habitualmente usada 
para a prática do tráfico, já que o réu recebia a ligação e com ela 
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descia a comunidade e entregava o entorpecente solicitado ao 
usuário, tendo os militares, inclusive, dito que possuíam todas as 
características físicas do veículo, o que igualmente comprova seu 
uso específico para o transporte das substâncias. 9. Nos termos da 
Súmula n.º 74 deste E. TJRJ, é o Juízo da execução o competente 
para decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.

RECURSO DESPROVIDO.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, verifico que o paciente interpôs recurso especial, o qual não foi admitido na origem. 

No presente mandamus (e-STJ fls. 1/13), o impetrante sustenta que o 

paciente sofre constrangimento ilegal, pois a sua pena-base foi exasperada sem fundamentação 

idônea. No ponto, aduz que a quantidade de drogas apreendidas, que serviu de fundamento 

para a Corte local manter a pena-base fixada na sentença, é inexpressiva. 

Além disso, afirma que o paciente confessou a posse da droga, devendo a 

respectiva atenuante ser reconhecida.

Também assevera que o paciente preenche os requisitos previstos no § 4º 

do art. 33 da Lei 11.343/2006 e inexiste justificativa para que o redutor não seja aplicado em 

sua fração máxima.

Por fim, entende que o paciente faz jus ao regime aberto e à substituição da 

pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. 

Ao final, pede a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e a 

incidência do redutor em sua fração máxima, reduzindo-se a pena do paciente, além do 

estabelecimento do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos. 

As informações foram prestadas às e-STJ fls. 181/195.

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

203/207, opinou pelo não conhecimento do writ, cuja ementa segue transcrita:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. 
DESCABIMENTO. NARCOTRÁFICO (11G DE COCAÍNA E 6G DE 
MACONHA). DOSIMETRIA PENAL. EXAPERAÇÃO DA PENA-BASE 
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ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DADAS VARIEDADE E NATUREZA 
DAS DROGAS APREENDIDAS. ATENUANTE DO ARTIGO 65, 
INCISO III, ALÍNEA D DO CP. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE 
PRÁTICA DE NARCOTRÁFICO, APENAS DE POSSE PARA USO 
PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE RAZÃO MÁXIMA (2/3) À 
MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06 
JUSTIFICADA A RAZÃO DE 1/3 ANTE QUANTIDADE DE DROGAS 
APREENDIDAS. CONDENAÇÃO A 4 ANOS DE RECLUSÃO SOB 
REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
DESFAVORÁVEL. ARTIGOS 33 §§ 2º E 3º E 59, CP. PRECEDENTE 
DO STJ. PARECER POR NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 412.446 - RJ (2017/0203049-3)
  

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 

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).
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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 
21/5/2015, 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 da pena-base, na não incidência da atenuante da confissão espontânea e na 

redução da pena em fração intermediária na terceira fase da dosimetria, além da fixação do 

regime inicial fechado e negativa de substituição da pena. 
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No caso, embora a Corte local tenha afastado o desvalor dos maus 

antecedentes, manteve a exasperação da pena-base em 1 ano com fulcro na quantidade e 

diversidade das drogas apreendidas, conforme segue (e-STJ fl. 171):

Os pleitos alternativos igualmente são desmerecedores de 
acolhimento.

A justificar o aumento da pena base, S. Exa. o fez em razão de 
supostos maus antecedentes, inexistentes de fato, já que não há 
notícias acerca do que resultou a anotação constante de fl. 182 
(e-doc. 000224), ao passo que a registrada à fl. 183, tendo sido 
proposta e aceita a transação penal, não presta à tal 
caracterização.

Contudo, tenho que não só a quantidade, mas também a diversidade 
de drogas apreendidas na posse do réu - 11 g de cocaína e 06 g de 
maconha -, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, justificam a 
majoração.

Ressalte-se não se tratar de reformatio in pejus, eis que "o 
princípio da ne reformatio in pejus não vincula o juízo ad quem aos 
fundamentos que deram suporte ao ato decisório de primeira 
instância, uma vez que "O efeito devolutivo da apelação autoriza o 
Tribunal a rever os critérios ou fundamentos de individualização da 
pena utilizados na sentença penal condenatória, desde que, não 
havendo recurso do órgão acusatório, a sanção não seja 
exasperada (HC n. 310.372/MS, Quinta Turma, Rei. Min. Reynaldo 
Soares da Fonseca, DJe de 9/6/2015), como ocorreu na hipótese. 
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 312.388/RJ Rel. 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
01/10/2015 DJe 16/10/2015).

Entretanto, a quantidade de entorpecentes apreendidos – 11g de cocaína e 

6g de maconha – não é expressiva o suficiente para justificar o incremento da pena-base, 

revelando-se inidônea tal motivação. 

De outro lado, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte, com amparo em precedente do 

colendo Supremo Tribunal Federal, já decidiu que, em se tratando do delito de tráfico de 

drogas, para incidir a atenuante genérica da confissão espontânea, "faz-se 

imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância" (HC 141.527/MS, Rel. 

Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 22/3/2010) (STJ, 
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HC 331.917/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 18/11/2015). 

Cabe consignar, por oportuno, que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de 

que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena 

abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 

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, tendo em vista que o paciente 

preenchia os requisitos legais, mas o fez em fração intermediária sem nenhuma justificativa, 

conforme segue (e-STJ fl. 117):

Por último, diante da primariedade do acusado e porque não restou 
comprovado que o réu faça parte de organização criminosa, não 
servindo para tanto a só declaração de que o local onde o réu 
vinha desenvolvendo o tráfico de drogas seria dominado pela 
facção criminosa Comando Vermelho, não sendo possível promover 
o tráfico sem que estivesse integrado a tal facção, diminuo a pena 
imposta em 1/3 (um terço), nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 
11.343/2006, totalizando 4 (quatro) anos de reclusão, 
definitivamente, em razão da inexistência de qualquer outra causa 
de aumento ou de diminuição da pena, mantida a pena pecuniária, 
conforme fixada inicialmente.

O Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa, 

posto que não houve irresignação ministerial, manteve o patamar de redução aplicado na 

sentença sob o entendimento de que o paciente não fazia jus ao redutor, nos termos seguintes 

(e-STJ fl. 171):

O privilégio, ao meu sentir, foi equivocadamente reconhecido, já 
que a prova oral dá conta não só do intrínseco envolvimento de 
Romulo com a agremiação criminosa que se autodenomina comando 
vermelho, o que se confirma da forma como acondicionada a 
maconha - em sacolés vermelhos -, mas também que fazia da 
traficância um de seus meios de vida, e tanto assim o é que havia 
criado uma espécie de "disque-drogas".

Não tendo havido insurgência ministerial, incabível a exclusão 
nesta Instância, mas tampouco há que se falar em aumento da 
fração fixada (1/3).

Dessa forma, extrai-se que a motivação apresentada pela Corte local para 

manter a fração intermediária na aplicação do redutor revela-se inidônea. Com efeito, 
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reconhecida a minorante e ocorrendo o respectivo trânsito em julgado para a acusação, 

descabe falar em não incidência da minorante, impondo-se estritamente o exame de legalidade 

acerca da motivação apresentada para a aplicação da fração intermediária. E, no caso, o 

redutor foi aplicado em fração intermediária sem nenhuma motivação. 

Em consequência das ilegalidades supra identificadas, passo ao 

redimensionamento da pena do paciente.

Reconhecido como inidôneo o único fundamento utilizado pela Corte local 

para manter o incremento da pena na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 5 anos 

de reclusão e 500 dias-multa. Incabível a atenuante pleiteada e inexistentes outras 

circunstâncias a serem sopesadas na segunda fase, a pena do paciente mantém-se, 

provisoriamente, no mesmo patamar. Reconhecida a ilegalidade na aplicação da fração 

intermediária na minorante, reduzo a pena na fração máxima de 2/3, motivo pelo qual torno a 

pena do paciente definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, na ausência de 

outras causas de diminuição ou aumento. 

Em virtude do redimensionamento da pena, que não supera 4 anos de 

reclusão, aliado à primariedade da paciente e ao fato de que todas as circunstâncias subjetivas 

e objetivas lhe são favoráveis, resulta cabível o regime inicial aberto, a teor do disposto no art. 

33, §§ 2º, c, e 3º, do Código Penal.

Além disso, encontram-se preenchidos os pressupostos previstos no art. 44 

do Código Penal, razão pela qual é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. 

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

ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 

dias-multa, além de fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por medidas 

restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.

É como voto.
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Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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