
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 492.885 - MS (2019/0039521-7)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
   ANTONIO JOAO DE ANDRADE  - MS004835B
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
PACIENTE  : CARLOS HENRIQUE RODOVALHO DE MELO (PRESO)

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI n. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO 
COM BASE APENAS NA QUANTIDADE DA DROGA 
APREENDIDA. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO 
TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS 
INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES 
CRIMINOSAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. APLICAÇÃO DO 
REDUTOR. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL. 
DESVALOR ATRIBUÍDO À QUANTIDADE DA DROGA 
APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO. 
PENA INFERIOR A 4 ANOS E PRIMARIEDADE. 
ADEQUAÇÃO PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO 
ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO 
ART. 44, III, DO CP. 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 incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 
11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: 
a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às 
atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

3. O fundamento utilizado pela Corte local para afastar o 
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reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a 
expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o 
paciente não se tratava de traficante eventual, sem, contudo, haver a 
demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, 
de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que 
integrasse organização criminosa. 

4. Embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja 
parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico 
privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, 
isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do 
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 se dissociada de outros elementos 
de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa 
ou o fato de que ele integraria organização criminosa.

5. No mesmo sentido, são os precedentes do Pretório Excelso, que 
firmam a possibilidade, em tese, de concessão do benefício do tráfico 
privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, 
quando estiver caracterizada a condição de 'mula do tráfico'.

6. Em verdade, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a 
atuação no transporte de entorpecente, ainda que em grande 
quantidade, não patenteia, de modo automático, a adesão estável e 
permanente do apenado à estrutura de organização criminosa ou a sua 
dedicação à atividade delitiva. Precedentes.

7. O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou 
incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 
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.

8. A partir do julgamento do HC n. 97.256/RS pelo STF, declarando 
incidentalmente a parcial 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. 

9. Ademais, a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a 
Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado 512 da Súmula deste 
Superior Tribunal de Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico 
ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo.

10. A valoração negativa da quantidade e da natureza dos 
entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação do regime 
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso, 
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bem como para obstar a respectiva substituição por penas restritivas 
de direitos. 

11. Na espécie, a expressiva quantidade da droga apreendida apenas 
justifica o regime intermediário, na medida em que o paciente é 
primário e a condenação foi reduzida para patamar que não excede 4 
anos de reclusão.

12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
reconhecer o privilégio e reduzir a pena do paciente, além de alterar o 
regime prisional para inicial 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 e Jorge Mussi votaram 
com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer. 
 

Brasília (DF), 04 de abril de 2019(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator

Documento: 1812132 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/04/2019 Página  3 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 492.885 - MS (2019/0039521-7)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
   ANTONIO JOAO DE ANDRADE  - MS004835B
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
PACIENTE  : CARLOS HENRIQUE RODOVALHO DE MELO (PRESO)

RELATÓRIO

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

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

CARLOS HENRIQUE RODOVALHO DE MELO contra acórdão proferido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação n. 0000369-75.2016.8.12.0049).

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

jurisdição, à pena de 7 anos 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. 364/377).

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

(e-STJ fls. 580/597) em acórdão assim ementado:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA DE 
CARLOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À 
INVIOLABILIDADE DO SIGILO TELEFÔNICO E DA INTIMIDADE 
– MATÉRIA QUE CONCERNE AO MÉRITO

I – A alegada ofensa à inviolabilidade do sigilo telefônico e da 
intimidade confunde-se com a matéria de fundo, devendo, assim, ser 
apreciada juntamente com o mérito do recurso.

MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – 
IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – 
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELOS DEMAIS 
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS DURANTE A 
INSTRUÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CAUSA DE AUMENTO 
DO TRÁFICO INTERESTADUAL – MAJORANTE CARACTERIZADA 
– DROGA QUE COMPROVADAMENTE POSSUÍA COMO 
DESTINO OUTRO ESTADO – SUMULA 587 DO STJ – CAUSA DE 

Documento: 1812132 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/04/2019 Página  4 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO OCASIONAL – NÃO PREENCHIDOS 
OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO MANTIDO – 
RECURSO IMPROVIDO.

II – Não há falar em absolvição, quando presentes nos autos 
provas suficientes para a demonstração da materialidade e autoria 
delitivas, através dos firmes e harmônicos testemunhos dos policiais 
responsáveis pelo flagrante respaldados pelas circunstâncias do 
fato concreto e demais evidências, como, por exemplo, a prévia 
denúncia anônima descrevendo as características dos réus, a 
apreensão da droga nas bagagens deles, os bilhetes de passagens 
rodoviárias adquiridos no mesmo instante e as evidentes e 
injustificadas contradições nos interrogatórios.

III – "Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 
V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de 
fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a 
demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico 
interestadual" (Sumula 587 do Superior Tribunal de Justiça).

IV – Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, 
par. 4º, da Lei de Drogas, se os elementos dos autos evidenciam que 
o réu se dedica à atividades criminosas e integrou – ainda que 
eventualmente – organização criminosa, não se tratando, pois, da 
figura do traficante eventual.

V - Sendo o réu primário e condenado à pena definida em patamar 
estabelecido entre 04 e 08 anos, mas pesando em desfavor dele 
circunstância judicial acentuadamente desabonadora, torna-se 
possível a fixação do regime inicial fechado, ex vi do art. 33, par. 
3º, do Código Penal.

VI – Recurso improvido.

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

acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois não aplicou o redutor 

previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora os requisitos legais para a 

incidência do benefício estejam presentes. Afirma que inexistem provas no sentido de que o 

paciente se dedicava ao tráfico com habitualidade e destaca o fato de que ele é primário e não 

possui maus antecedentes. Também assevera que ele nem sequer foi denunciado por 

associação para o tráfico e discorre sobre o conceito jurídico de organização criminosa para 

concluir que a sua eventual cooperação não conduz à conclusão de que integrava o crime 

organizado. Aponta, outrossim, que a quantidade de droga apreendida ou a forma de 

acondicionamento não são indicativos de dedicação ao tráfico de drogas.
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Em consequência do reconhecimento do tráfico privilegiado, entende ser 

cabível o estabelecimento de regime mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos e o afastamento do caráter hediondo do delito.

Ao final, liminarmente e no mérito, pede a concessão da ordem para que a 

minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja aplicada, afastando-se o 

caráter hediondo do delito e redimensionando-se a pena do paciente, além da fixação de 

regime prisional mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos. 

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 610/613).

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

617/622, opinou pela denegação da ordem , conforme a seguinte ementa:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 
Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA 
APREENDIDA E OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS A 
DEMONSTRAREM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES 
CRIMINOSAS. PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ 
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, FIXAÇÃO DE REGIME 
INICIAL MAIS BRANDO PREJUDICADO E SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS – CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS – 
PREJUDICADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 492.885 - MS (2019/0039521-7)
  

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, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal 

decorrente da não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 

do estabelecimento do regime inicial fechado. Em consequência da pretendida redução da 

pena, postula-se o regime aberto e a substituição da pena.

Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo 

crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), 

quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem 

Documento: 1812132 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/04/2019 Página  8 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Essa causa especial de diminuição de pena tem por objetivo conferir 

tratamento mais benéfico aos traficantes iniciantes e não imersos na prática criminosa. 

No caso, segue a motivação apresentada pelo Juízo sentenciante para não 

aplicar o benefício (e-STJ fl. 372):

Não bastasse, foram localizadas mensagens em seu próprio 
aparelho celular indicando uma negociação de entorpecente, na 
qual numa delas, como enviada, aparece o nome do corréu Vinicius 
no contexto da mensagem, não sendo possível imaginar que o 
próprio Vinicius tenha enviado, mas sim o corréu Carlos, dono do 
aparelho, em conversa com outro traficante, possivelmente o dono 
das drogas (f. 36). Aliás, as mensagens foram sempre enviadas e 
recebidas no plural, a indicar a presença de no mínimo duas 
pessoas juntas, não só o acusado Carlos.

[...]

Todavia, não incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 
33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois a considerável quantidade de 
entorpecentes (32,7Kg de "maconha"), o número de pessoas 
integrantes desse esquema criminoso, envolvendo traficantes de 
unidades federativas diversas, demonstram a existência de 
organização criminosa, de modo que inaplicável a causa de 
diminuição em comento. Em caso análogo, colaciono jurisprudência 
deste Tribunal: [...]

O Tribunal a quo manteve o entendimento manifestado pelo Juízo 

sentenciante e concluiu pelo não preenchimento dos requisitos para a aplicação do benefício, 

conforme segue (e-STJ fls. 593/595):

No tocante à minorante do tráfico eventual, esta exige o 
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

Art. 33 - (...) § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste 
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, 
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o 
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às 
atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nos termos lançados na r. sentença condenatória, tal benesse 
deixou de ser aplicada diante das peculiaridades do caso concreto, 
nos seguintes termos:

"(...) Todavia, não incide a causa de diminuição de pena prevista 
no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois a considerável quantidade 
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de entorpecentes (32,7Kg de "maconha"), o número de pessoas 
integrantes desse esquema criminoso, envolvendo traficantes de 
unidades federativas diversas, demonstram a existência de 
organização criminosa, de modo que inaplicável a causa de 
diminuição em comento. (...)." 

De fato, as circunstâncias concretas que decorrem do flagrante 
devem ser consideradas por ocasião da análise da benesse em 
questão, eis que poderão evidenciar o maior envolvimento do 
indivíduo com o tráfico, trazendo mais segurança ao julgador para 
estabelecer se o acusado atende aos requisitos necessários, e se, 
especialmente, dedica-se à atividades ilícitas e/ou que integra malta 
criminosa.

Nesse sentido, já se posicionou o e. Supremo Tribunal Federal:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º 
DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. REGIME 
INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA. (...) 2. Se as 
circunstâncias concretas da prática do crime ou outros elementos 
probatórios revelam a dedicação à atividade criminosa, não tem 
lugar o benefício do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, de todo 
inexigíveis outras condenações criminais. (...)." (STF, 1ª T., HC 
109172, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/09/2012) No caso em 
apreço, conforme já destacado no tópico anterior, os apelantes 
foram presos em flagrante transportando a quantidade aproximada 
de 33 kg de maconha. Trata-se, evidentemente, de considerável 
quantidade de droga.

Outrossim, eles atuavam em conjunto e receberiam significativo 
valor em dinheiro com o sucesso da empreitada criminosa (R$ 
2.000,00, segundo informou o apelante Vinicius), que consistia em 
transportar a droga de Ponta Porá-MS até Frutal-MG, 
utilizando-se de transporte coletivo.

Considerando, assim, o expressivo volume de entorpecente, os 
proventos que seriam pagos e o modus operandi utilizado para a 
prática do tráfico de drogas, dúvida não resta de que dedicam-se a 
atividade criminosa e integraram, ainda que eventualmente, 
organização criminosa.

Ora, referida logística não se compadece com a figura do 
"traficante de primeira viagem" ou "do aventureiro do tráfico", 
indivíduos que se dispõem a praticar o tráfico de forma 
absolutamente precária e rudimentar, sob a promessa de módica 
remuneração.

Em casos similares, assim manifesta-se esta e. Corte de Justiça:

[...]

Nesse prospecto, frente ao não atendimento dos requisitos do art. 
33, par. 4º, da Lei n. 11.343/06, impossível o reconhecimento da 
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referida minorante.

Assim, ressai das transcrições supra que a Corte local afastou a minorante 

apenas com base na quantidade da droga apreendida (32,7kg de maconha). 

Entretanto, embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja 

parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem 

decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de 

diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 se dissociada de outros elementos de 

prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele 

integraria organização criminosa.

Sobre o tema, vejam-se os julgados abaixo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. 'MULA'. 
ATUAÇÃO A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
FUNDAMENTO VÁLIDO PARA O FIM DE MODULAR O 
REDUTOR DA PENA EM PATAMAR AQUÉM DO MÁXIMO.

1. O Tribunal Regional Federal decidiu em harmonia com a 
jurisprudência desta Corte, assentada no sentido de que 'a atuação 
na condição de mula, embora não seja suficiente para denotar que 
integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, 
configura circunstância concreta e elemento idôneo para valorar 
negativamente a conduta do agente, na terceira fase da dosimetria, 
modulando-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena 
pelo tráfico privilegiado, como ocorre na espécie' (AgRg no HC n. 
410.698/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017, grifei).

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.372.189/SP, 
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, 
DJe 4/2/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA 
MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. 
SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO DO AGENTE COM 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA CONDIÇÃO DE MULA. 
APLICAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO 
PROVIDO.

1. Assentado pelo Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, 
que inexiste prova da dedicação da acusada à atividade criminosa, 
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a alteração desse entendimento enseja o revolvimento do conteúdo 
probatório dos autos, inadmissível em recurso especial (Súmula 
07/STJ).

2. No caso, conforme se extrai dos excertos, o Tribunal de origem, 
em consonância com o entendimento da Suprema Corte, concluiu 
motivadamente pela aplicação do redutor no patamar de 1/3, tendo 
em vista que a atuação da ré era típica de 'mulas do tráfico', 
embora tenha sido apreendida com grande quantidade de drogas 
(33 kg de maconha).

3. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da 
matéria é no sentido de que a simples atuação como 'mula', por si 
só, não induz que o réu integre organização criminosa, de forma 
estável e permanente, não constituindo, portanto, fundamento 
idôneo para afastar a aplicação do redutor em sua totalidade, 
tratando-se de meras ilações, presunções ou conjecturas, até 
porque pode se tratar de recrutamento único e eventual 
(Precedentes.)

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.776.471/MS, 
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO 
QUANTUM DE REDUÇÃO PELA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º 
DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE 
DROGAS. FRAÇÃO MÍNIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO 
DESPROVIDO.

1. O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena 
pela causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, de forma que 
o quantum de diminuição fica adstrito ao prudente arbítrio do 
magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento 
motivado.

2. No caso, a fração implementada revela-se proporcional e 
fundamentada, tendo o Tribunal de origem motivado a escolha do 
patamar mínimo em razão da grande quantidade de drogas 
apreendidas (12,6 kg de maconha) e nas circunstâncias do caso, 
notadamente na atuação da agente como mula do tráfico.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.357.355/MS, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 4/12/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM ESPECIAL. TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 29.907 g DE 
COCAÍNA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 
APLICADO PELO TRIBUNAL A QUO NA FRAÇÃO DE 1/6. 
TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA 
CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM INTEGRAR 
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ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

1. 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.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de 
que o exercício da função de mula, embora indispensável para o 
tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter 
estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até 
porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único 
transporte de droga , porquanto descabe afastar a incidência da 
causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 
com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam 
organização criminosa  (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª 
Turma, DJe 24.11.2014)

3. No presente caso, a Corte de origem reconheceu o tráfico 
privilegiado em favor do envolvido, mas, diante das circunstâncias 
em que o delito ocorreu, notadamente agravada pela forma em que 
o acusado transportava a cocaína, embalada e escondida dentro da 
mala, em caixas de camisas com quadrados embrulhados em papel 
carbono, o que demonstra que ele teria recebido a mala já pronta 
para o transporte, verificou-se o vínculo, ainda que eventual, com a 
organização criminosa, concluindo pela fração redutora de 1/6 é a 
que mais se amolda à hipótese, não havendo, portanto, que se falar 
em ilegalidade em tal fração aplicada, uma vez que houve 
fundamentação concreta e em consonância à jurisprudência desta 
Corte.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.179.709/SP, 
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 20/6/2018).

No mesmo sentido são os precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca 

da possibilidade, em tese, da concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da 

apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de 'mula 

do tráfico'. Em verdade, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a atuação no mero 

transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, não patenteia, de modo 

automático, a adesão estável e permanente do apenado à estrutura de organização criminosa 

ou a sua dedicação à atividade delitiva.

Vejam-se os julgados abaixo:
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HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULA. 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 
4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE 
OFÍCIO.

[...]

2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da 
causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 
11.343/2006. Para verificar a adequação da causa de diminuição 
ao caso concreto, indispensável observar tanto as condições 
individuais do agente quanto as da conduta em concreto praticada, 
de todo incabível a concessão do benefício em caso de 
reincidência, maus antecedentes, dedicação a atividades criminosas 
ou participação em grupo destinado a esse fim.

3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que ‘o 
exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico 
internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e 
permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse 
recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de 
droga’, porquanto ‘descabe afastar a incidência da causa de 
diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base 
em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam 
organização criminosa’ (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª 
Turma, DJe 24.11.2014).

4. Na hipótese, proporcional e razoável a fixação da minorante no 
patamar de 2/3 (dois terços), considerada a inexistência de 
circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de 
fração menor. Precedentes: HC 132.459/SP, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, 2ª Turma, votação unânime, DJe 13.02.2017; HC 
131.918/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, 
DJe 02.3.2016; e HC 123.534/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª 
Turma, votação unânime, DJe 10.10.2014.

[...]

6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com 
concessão de ofício da ordem, para determinar que o Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região proceda a nova dosimetria da pena, 
mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 
4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), e reexamine, 
se o caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos. (HC 129449, Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, 
DJe 28-04-2017).
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E 
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE COMO 
MULA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 
33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. EXAME DA CONDUTA DO 
AGENTE. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS 
AUTOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL 
FECHADO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE 
ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora a mera atuação de agente no transporte de droga em 
atividade correspondente à função de mula não configure, de modo 
automático, sua adesão estável e permanente à estrutura de 
organização criminosa, ficou demonstrado pelo Tribunal a quo o 
envolvimento do paciente com organização criminosa.

[...]

IV – Recurso desprovido. (RHC 136511, Rel. Ministro RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/10/2016).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PENA-BASE. 
MAJORAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E DA 
QUANTIDADE DA DROGA (2.596 G DE COCAÍNA). 
ADMISSIBILIDADE. VETORES A SEREM CONSIDERADOS 
NECESSARIAMENTE NA DOSIMETRIA (ART. 59, CP E ART. 42 DA 
LEI Nº 11.343/06). 'MULA'. APLICAÇÃO DA CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. 
ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O 
PACIENTE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA COM BASE EM ILAÇÕES OU 
CONJECTURAS. PRECEDENTES. PERCENTUAL DE REDUÇÃO 
DE PENA: 1/6 (UM SEXTO). ADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM 
ATENÇÃO AO GRAU DE AUXÍLIO PRESTADO PELO PACIENTE 
AO TRÁFICO INTERNACIONAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS 
CONCEDIDA, PARA O FIM DE CASSAR O ACÓRDÃO 
RECORRIDO E RESTABELECER O JULGADO DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO FEDERAL.

1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a 
natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea 
para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código 
Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.

2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do 
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou 
ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.
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3. O exercício da função de 'mula', embora indispensável para o 
tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter 
estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até 
porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único 
transporte de droga. Precedentes.

4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 
2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que 
se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com 
destino final em Lagos, na Nigéria.

5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por 
ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da 
dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um 
sexto).

6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o 
acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena 
imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) 
dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. 
(HC 134597, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 
9/8/2016).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 
11.343/2006. APLICAÇÃO. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE 
SEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da 
existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos 
critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) 
primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a 
atividades criminosas; e (d) não integração à organização 
criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em 
questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de 
intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas 
no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em 
contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão 
pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido 
benefício.

2. A atuação da agente no transporte de droga, em atividade 
denominada 'mula', por si só, não constitui pressuposto de sua 
dedicação à prática delitiva ou de seu envolvimento com 
organização criminosa. Impõe-se, para assim concluir, o exame das 
circunstâncias da conduta, em observância ao princípio 
constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).
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3. Assim, padece de ilegalidade a decisão do Superior Tribunal de 
Justiça fundada em premissa de causa e efeito automático, 
sobretudo se consideradas as premissas fáticas lançadas pela 
instância ordinária, competente para realizar cognição ampla dos 
fatos da causa, que revelaram não ser a paciente integrante de 
organização criminosa ou se dedicar à prática delitiva.

4. Ordem concedida. (HC 131795, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, 
Segunda Turma, DJe 17/5/2016).

Em consequência, na espécie, o paciente faz jus à incidência da  minorante, 

que fixo na fração máxima de 2/3, tendo em vista que a quantidade da droga apreendida foi 

utilizada na primeira fase da dosimetria, sendo vedada nova ponderação para modular o 

redutor, sob pena de incorrer em indevido bis in idem. 

Passo ao redimensionamento da pena. 

Mantida a pena do paciente em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa ao 

término da segunda fase da dosimetria, reduzo-a em 2/3 em virtude da minorante reconhecida, 

conforme motivação supra, razão pela qual a fixo em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa. 

Mantido o incremento de 1/6 em virtude da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 

11.343/2006, torno a pena do paciente definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 233 

dias-multa. 

Quanto ao regime prisional, 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.

Além disso, a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a 

Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de 

Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada 

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

Assim, o regime de cumprimento de pena mais gravoso até pode ser 

estabelecido, mas, para tanto, é necessária fundamentação específica, com base em elementos 
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concretos extraídos dos autos.

No caso, embora a Corte local tenha feito menção à gravidade abstrata do 

delito, também apresentou motivação concreta para o recrudescimento do regime prisional, 

qual seja, a expressiva quantidade da droga apreendida, – 32,7kg de maconha –, sopesada na 

primeira fase da dosimetria, conforme segue (e-STJ fls. 375 - grifei):

Regime Inicial: Fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal. A imposição de referido regime justifica-se 
diante da reprovabilidade concreta da conduta - já que o fato 
imputado refere-se a crime equiparado a hediondo e envolve 
tráfico interestadual de drogas, com a utilização de transporte 
público - e a presença de uma circunstância judicial negativa 
referente à quantidade do entorpecente.

Entretanto, não obstante a validade do fundamento utilizado para o 

recrudescimento do regime prisional, o inicial fechado não se justifica, por questão de 

proporcionalidade, pois o paciente é primário e a condenação foi reduzida para patamar que 

não excede 4 anos de reclusão, revelando-se adequado e suficiente o estabelecimento do 

regime intermediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, c/c o art. 

42 da Lei n. 11.343/2006.

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.  QUANTIDADE  DA DROGA. FRAÇÃO 
DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO.   REGIME   PRISIONAL.  
PENA  INFERIOR  A  QUATRO  ANOS. CIRCUNSTÂNCIA  
JUDICIAL  DESFAVORÁVEL. MODO SEMIABERTO. 
SUBSTITUIÇÃO DA  PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE  PREENCHIMENTO  
DE  REQUISITO  SUBJETIVO.  EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
PENA.   ESGOTAMENTO   DAS   INSTÂNCIAS   ORDINÁRIAS.  
POSSIBILIDADE. MANIFESTA   ILEGALIDADE   VERIFICADA.   
WRIT  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

4. Hipótese em que verificada a primariedade, os bons antecedentes 
e o fato de não restar comprovado que a paciente se dedique ao 
trafico ou   integre  organização  criminosa,  mostra-se  
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desproporcional  a incidência   da   fração   mínima  pelo  
reconhecimento  do  tráfico privilegiado, com base apenas na 
quantidade de droga apreendida (21,75g  de  crack), sendo 
adequada à hipótese a aplicação do redutor do art.  33,  §  4º, da 
Lei n. 11.343/2006, no grau médio (1/2), atento aos vetores do art. 
42 da referida lei.

5.  Valorada  negativamente  uma  das  circunstâncias  judiciais  (a 
natureza  da droga), o regime inicial semiaberto (imediatamente 
mais grave  segundo  o  quantum  da  sanção  aplicada) é o cabível 
para o cumprimento  da  pena  de  2  anos e 9 meses de reclusão, 
nos exatos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, c/c o art. 59, ambos 
do Código Penal. Precedentes.

6.  A  substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos  não  se  mostra  suficiente,  pela falta do atendimento do 
pressuposto   subjetivo   (art.   44,  III,  do  CP),  uma  vez  que 
desfavoráveis as circunstâncias do delito. Precedentes.

[...]

8.  Habeas  corpus  não  conhecido. Ordem concedida, de ofício, 
para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na 
fração de  1/2,  ficando a reprimenda final da paciente em 2 anos e 
9 meses de reclusão, mais pagamento de 275 dias-multa, em regime 
semiaberto. (HC 368.281/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
Quinta Turma, DJe 1º/2/2017).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. 
PACIENTE CONDENADO À PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO, 
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE AUMENTO DA 
FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 
VIABILIDADE. EMBORA PRESENTES NOCIVIDADE E 
VARIEDADE, A PEQUENA QUANTIDADE DAS DROGAS 
APREENDIDAS PERMITE O PROPORCIONAL AUMENTO DA 
FRAÇÃO REDUTORA APLICADA. REPRIMENDA REDUZIDA. 
MANTIDO O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, MAIS GRAVOSO 
DO QUE A PENA COMPORTA, ANTE A NOCIVIDADE E 
VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, VALORADAS NA 
TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DA PENA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

- 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 
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forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os 
condenados por crimes hediondos e equiparados.

- Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena 
comporta, é necessária fundamentação específica, com base em 
elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas 
n. 440/STJ e 718 e 719 do STF.

- No caso, embora o paciente seja primário e a pena de 2 anos e 6 
meses de reclusão comporte, em princípio, o regime inicial aberto, a 
gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e a 
nocividade das drogas apreendidas (cocaína e crack), elementos 
que, inclusive, justificaram a escolha da fração redutora de 1/2 
pelo tráfico privilegiado, recomenda o estabelecimento do regime 
inicial semiaberto. Inteligência do art. 33, § 3º, do CP e do art. 42 
da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para 
reduzir as penas do paciente para 2 anos e 6 meses de reclusão, no 
regime inicial semiaberto, e 250 dias-multa, mantidos os demais 
termos da condenação. (HC 411.133/MG, de minha relatoria, Quinta 
Turma, DJe 27/9/2017).

Por fim, no que tange à substituição da pena, embora o paciente tenha 

adimplido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP, a expressiva quantidade do 

entorpecente apreendido não recomenda a substituição, nos termos do inciso III do art. 44 do 

CP.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONDENADO 
PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. 
REGISTRO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. OBSERVÂNCIA DO ART. 
33, § 3°, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITO DO 
ART. 44, III, DO CP NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO 
PROVIDO.

[...]

3. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi negada a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, pois não preenchido o art. 44, III, do CP, haja a vista "o 
comércio de espécie de droga de altíssimo poder destrutivo - crack 
", que "dava-se há vários meses".

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 308.543/SC, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).

Documento: 1812132 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/04/2019 Página  20 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

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

ordem, de ofício, para reconhecer o privilégio e reduzir a pena do paciente para 2 anos e 4 

meses de reclusão e 233 dias-multa, além de alterar o regime prisional para inicial semiaberto. 

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA TURMA
 

 
Número Registro: 2019/0039521-7 HC 492.885 / MS

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00003697520168120049  3697520168120049

EM MESA JULGADO: 04/04/2019

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. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 ANTONIO JOAO DE ANDRADE  - MS004835B
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PACIENTE  : CARLOS HENRIQUE RODOVALHO DE MELO (PRESO)
CORRÉU    : VINICIUS MORAIS LEMES NOGUEIRA 

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 e Jorge Mussi votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.
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