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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que 

é do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 414 

PENA – DETRAÇÃO – APLICAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO 

REGIME PRISIONAL.  

A previsão inserida no §2º do artigo 387 do Código de Processo 

Penal refere-se unicamente à possibilidade de considerar o tempo e 

prisão provisória para estabelecer regime inicial mais brando, em 

razão da detração, não se aplicando para fins de substituir a pena 

prisional por restritivas de direitos. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO 

CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,  nos autos dos 

Embargos de Declaração nº 0023574-48.2015.8.26.0577, Comarca de São José dos 

Campos, em que é embargada a Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, sendo réu 

L. F. S. M., vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, III,  alíneas 

“a” e “c”, da Constituição da República, artigo 255, § 2o , do RISTJ e artigo 1029 do 

Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de fls. 176/182 e sua complementação de fls. 

188/191, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME 

 

 

  L. F. S. M. foi denunciado por infração ao artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 

40, III, ambos da Lei 11343/2006,  porque no dia 24 de setembro de 2015, na cidade de 

São José dos Campos, “foi surpreendido por policiais civis vendendo e guardando, com a 

finalidade de vender a terceiros para consumo, 32,63 g (trinta e dois gramas e sessenta e três 

centigramas) da droga Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, e 1,74 g 

(um grama e setenta e quatro centigramas) da droga cocaína, conforme laudo de constatação 

provisória juntado a fls. 14, sem autorização e em desacordo com determinação legal e 

regulamentar Consta ainda que a infração foi cometida nas imediações de entidade recreativa 
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e esportiva, ou seja, nas imediações do Centro Esportivo Adão, da Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos .” (fls. 01 e 02). 

 

  A r. sentença de fls. 59/63 julgou procedente a ação penal, para condenar 

o réu ao cumprimento da pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-

multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11343/2006, em 

regime semiaberto, sendo mantida sua prisão preventiva.  

 

  Inconformado, o douto Promotor de Justiça recorreu para o fim de ser 

reconhecida a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11343/2006, e para a fixação 

do regime fechado. (fls. 80/84) 

 

   O réu, por sua vez, também apelou, buscando sua absolvição por falta de 

provas ou, alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com fixação do 

regime aberto e substituição da pena prisional por penas restritivas de direito (fls. 

71/77). 

  O v. acórdão de fls. 174/182, proferido pela 10ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, NEGOU provimento ao 

recurso ministerial e deu “PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, PARA 

DEFERIR O REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, 

NOS TERMOS DO ACÓRDÃO”  (fls.176). 

 

   Transcreve-se a fundamentação do voto do relator: 

 
                  “ACÓRDÃO 

 
           Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação  nº 
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0023574-48.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é 

apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é 

apelado/apelante L. F. S. M.. 

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da 

acusação e deram parcial provimento ao recurso do réu, para deferir o regime 

semiaberto e substituir a pena privativa de liberdade, nos termos do acórdão. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA. 

São Paulo, 23 de junho de 2016. 

 
FRANCISCO BRUNO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Apelação Criminal nº 0023574-48.2015 

5ª Vara Criminal de São José dos Campos 

Apelantes e apelados: L. F. S. M. e Ministério Público do Estado de São Paulo 

Relator Des. Francisco Bruno 

Voto nº 22797 

 
 

Tráfico de entorpecentes. Validade de declarações de 

policiais. Materialidade e autoria confirmadas. 

Proximidade de local de atividade esportiva. 

Aumento que  só  deve  ocorrer  quando ficar claro 

o intuito de atingir o público frequentador daquele 

espaço. Incidência da causa de diminuição prevista 

no art. 33, §4º, da Lei de Entorpecentes. Regime 

semiaberto mantido, diante do tempo de prisão 

preventiva. Substituição   de   pena.   Recurso   da   

acusação   não provido. Recurso de defesa 

parcialmente provido. 
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Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 59/63 que a ação penal 

foi julgada procedente, condenado o réu L. F. S. M. à pena de cinco anos de reclusão em 

regime inicial semiaberto e pagamento de quinhentos dias-multa, no piso legal, pela 

prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 

Apela o réu (fls. 71/77v). Alega, em síntese, insuficiência do conjunto 

probatório. Pede a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição 

prevista no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, a fixação do regime aberto para 

cumprimento da pena corporal e sua substituição por restritiva de direitos. 

Apela  também  a  acusação  (fls.  80/84),  requerendo  o aumento de 

pena em razão do disposto no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06  e  a  fixação  

do  regime  fechado  para  cumprimento da
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reprimenda. Os   recursos    foram   regularmente    processados,   com 

contrarrazões (fls. 85/131 e 134/137). 

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

provimento do recurso da acusação e pelo não provimento do recurso da 

defesa (fls. 143/169). 

 
 

É o relatório. 

 
 

Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, o réu foi 

surpreendido por policiais civis vendendo e guardando, com a finalidade de  

venda,  32,63g  de  maconha,  além  de  1,74g  de  cocaína,  sem autorização 

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de 

exibição e apreensão de fls. 9/10, pelo laudo de constatação provisória de fls. 

14 e pelo exame químico-toxicológico de fls. 36. 

Embora o réu tenha confessado o delito na fase policial (fls 

5), manteve o silêncio em Juízo. 

Os policiais civis Marcelo e Leonildo, por sua vez, afirmaram 

que em diligências realizadas em ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu 

perambulando nas proximidades de um campo de futebol. Fixaram um ponto 

de observação e, com binóculos, avistaram um indivíduo de bicicleta se 

aproximar. O réu recebeu algo, atravessou todo o campo, pegou algo, retornou 

e entregou para o indivíduo. Os milicianos realizaram a abordagem e 

encontraram uma porção de maconha e R$ 25,00. No local para onde o réu 

havia se dirigido, localizaram três cápsulas contendo cocaína. Pouco mais à 

frente, encontraram outras vinte e duas porções da droga. 
 

Eventual  alegação  de  que  a  decisão  estaria  baseada  na 

palavra do policial responsável pela prisão, além de incorreta, não seria 
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suficiente para desacreditá-la, à falta de outros elementos que ao menos 

indicassem qualquer interesse do policial em incriminar o réu. 

Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho 

de suas funções, tenham que adotar conduta diversa da natural apenas com o 

intuito de justificar as suas ações. E, pequenas divergências existentes entre 

as declarações prestadas pelos policiais militares não bastam, por si sós, para 

infirmá-las. 

“O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer 

indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e 

injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação 

do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, 

tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria 

preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova 

colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. 

Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não 

têm o condão de comprometer  todo  o  acervo  probatório,  haja  vista  que,  

diante  do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a 

semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja 

diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no 

principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, 

considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os 

policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros 

contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. 

(Apelação Criminal n.° 993.08.031854-9- Relator Des. Pinheiro Franco- 5ª 

Câm. V.U.   31.07.2008)”. 
 
 

A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras 

provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a 

materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 

 
“PROVA  -  Testemunha  -  Crime  de  tráfico  de  entorpecentes  

-Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, 

no desempenho   de   suas   funções,   agem   escorreitamente        

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou 

negativamente) o valor probante de sua palavra   Aprioristicamente, 

aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força 
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persuasória nem o inquina de suspeição    Afere-se-lhe o mérito e 

mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios 

ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. 

(Apelação Criminal  n.  993.07.105623-5 -  Sumaré  -  9ª  Câmara  

de  Direito Criminal - Relator: Souza Nery   06.08.08 - V.U. - Voto n. 

13111) 

 
 

“PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - 

Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que 

efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido”. 

(Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: 

Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840) 

 

“TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais 

- Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra 

destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - 

Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - 

Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda 

validade  quando  coerente  e  corroborado  pelas  demais  provas 

coligidas nos autos”. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª 

Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.) 
 
 
 

Em que pese a negativa do acusado quanto ao tráfico, os 

autos estão providos de elementos probatórios bastantes, asseguradores de  

que  o apelante  destinava o entorpecente  apreendido  à mercancia 

criminosa. Portanto, não haveria falar em absolvição ou mesmo 

desclassificação para consumo pessoal. As circunstâncias da prisão não 

deixam nenhuma dúvida a respeito da intenção de traficar. 

Passo, assim, a analisar os pedidos relativos à pena. A pena- 

base foi corretamente fixada no piso, cinco anos de reclusão e quinhentos 

dias-multa. Também corretamente as atenuantes da confissão e da 

menoridade relativa do réu não levaram a pena aquém do piso legal. 

Nesse sentido: “Não há como cogitar da atenuante quando a 

pena base é fixada considerado o quantitativo mínimo previsto para o tipo. 

Sendo o Direito uma ciência, descabe confundir institutos que têm significado 
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próprio     o de atenuante     com o revelado pela causa de diminuição de 

pena. Somente em relação a esta é possível chegar-se a quantitativo 

inferior ao mínimo estabelecido na norma de regência” (STF, HC nº 71.051-4. 

Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 9.9.94, pág. 23.442). 

 
Além disso, “O Juiz não pode, mesmo considerando as 

diversas circunstâncias genéricas (a menoridade do réu inclusive) fixar a 

sanção penal definitiva em limite abaixo do mínimo legalmente autorizado” 

(STF,  HC  nº  70.883-8,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJU  24.6.94,  pág. 

16.636). 

A proximidade de posto de saúde, escola, creche ou de local 

de atividade esportiva (como no caso) ao local do tráfico, sem dúvida 

torna a conduta potencialmente mais danosa, em razão perigo de que as 

pessoas frequentadoras dos espaços relacionados na lei comprem e 

consumam o entorpecente; e isto tanto pela suscetibilidade do público quanto 

pela facilidade de distribuição da droga. No entanto, o aumento só deve incidir 

nos casos em que o traficante possui objetivo específico de atingir o público 

frequentador daquele espaço. Não há nada nos autos que demonstre tal 

intenção, de maneira que está correto a não incidência da majorante. 
 

A meu ver, ocorreram os requisitos para aplicação da causa de 

diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Entorpecentes. Apesar da 

variedade (maconha e cocaína), a quantidade de entorpecentes não é 

expressiva. Assim, considerando os fatos destacados pelo r. Juízo a quo (réu 

sem trabalho e informação de que havia sido apreendido anteriormente por ato 

infracional correspondente ao tráfico de drogas), a fração de diminuição deve 

ser a mínima, um sexto, ficando a pena final em quatro anos e dois meses 

de reclusão e pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso 

legal. 

Embora   se   trate   de   crime   equiparado   a   hediondo, 

considerado o tempo de prisão preventiva e também a fixação do regime 
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semiaberto na r. sentença, entendo que, a esta altura, estabelecer o 

regime fechado em nada contribuiria para a já difícil ressocialização do 

réu. Assim, fica mantido o regime semiaberto para o restante da pena. 

Substitui-se, ainda, o restante da pena privativa de liberdade por igual período 

de prestação de serviços à comunidade, na forma fixada pelo Juízo da 

execução e mais dez dias-multa, estes calculados na forma do Código Penal. 

Ante  o  exposto,  nega-se   provimento  ao  recurso  da 

acusação e dá-se parcial provimento ao recurso do réu, para deferir o 

regime semiaberto e substituir a pena privativa de liberdade, na forma acima.” 

(fls. 176/182 – grifos do original). 

 

   O Ministério Público opôs Embargos de Declaração (fls. 185/186), 

pedindo fosse analisado o artigo 44, I, do Código Penal,  e o artigo 387, §2º, do 

Código de Processo Penal, que preceituam: 

 

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 

privativas de liberdade, quando: 

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o 

crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, 

qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.” 

 

“Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória:   

... 

§ 2o  O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” 
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  Os Embargos foram conhecidos e rejeitados (v. acórdão de fls. 

188/191), nos seguintes termos: 

 

 
      “ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 

Declaração nº 0023574-48.2015.8.26.0577/50000, da Comarca de São José 

dos Campos, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, é embargado L. F. S. M.. 

 

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. 

V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

 
O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores 

 
NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA. 

 
São Paulo, 25 de agosto de 2016. 

 
 
 
    FRANCISCO BRUNO 

     RELATOR 

    Assinatura Eletrônica 

 

 

Embargos de Declaração nº 0023574-48.2015.8.26/50000 

 
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo 

 
Embargada: Colenda 10ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal 
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Relator: Des. Francisco Bruno 

 
Voto nº 23807 (voto embargado nº 22797) 

 
 
 
 

Embargos  de  declaração.  Omissão  

quanto  à justificativa para substituição da 

pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito. Inocorrência. 

Entendimento que decorre de expressa 

previsão legal e que se encontra explicitada 

no v. Acordão embargado. Rejeição. 

 
 
 

Foram opostos embargos de declaração pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo contra o v. Acórdão (fls. 174/182) que negou 

provimento ao recurso da acusação e deu parcial provimento ao recurso da 

defesa para deferir o regime semiaberto e substituir a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, mantida a pena em quatro anos e dois 

meses de reclusão e pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa, no 

piso legal. 

Alega  o  embargante  a  omissão  do  Acórdão  quanto  à 

ausência de fundamentação para o deferimento da substituição da pena 

privativa de  liberdade por  restritiva de  direitos, pois o total de pena 

vedaria essa benesse nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 

 
 

É o relatório. 

 
 
 

Ao aplicar a detração, o tempo cumprido de prisão antes do 

trânsito em julgado é abatido do total de pena para todos os efeitos. 
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                      É dizer: o total de pena é o resultado da subtração da pena 

aplicada e da pena cumprida. Neste passo, o réu foi condenado a quatro anos   e   

dois   meses   de   reclusão   e   se   encontrava   preso   há aproximadamente dez 

meses quando da publicação do v. acórdão embargado.  Esse  período,  por   

expressa  previsão  legal,  deve  ser computado para a fixação do regime 

inicial de cumprimento, nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo 

Penal: 

 
 

“§ 2º - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa 

ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado 

para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade.” 
 
 
 

Ou seja, subtraído este período por meio da detração, estaria 

superado o óbice do tempo, possibilitada a substituição da pena corporal por 

restritivas. 

O v. acórdão embargado explicitou que a substituição da 

pena corporal por restritiva de direitos se deu “considerado o tempo de prisão  

preventiva  e  também  a  fixação  do  regime  semiaberto  na  r.sentença”  

Não há, portanto, a omissão apontada pela culta Procuradora 

de Justiça.   

Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos. 

 

FRANCISCO BRUNO 

 Relator” (fls. 188/191) 

 

  Decidindo dessa forma, a douta Turma Julgadora contrariou o 

artigo 44, I, do Código Penal, e o artigo 387, §2º, do Código de Processo 

Penal, extravasando os limites do poder que lhe foi conferido. 
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  Daí a interposição do presente Recurso Especial, com fulcro no 

artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, para que seja cassado 

o v. acórdão, a fim de impedir seja substituída a pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos. 

 

   Além disso, o v. acórdão recorrido da Egrégia Corte Estadual deu 

interpretação divergente de anterior julgado do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, autorizando a interposição do presente recurso especial, com base no 

art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, no sentido de que para o 

reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei nº 

11.343/06 basta que o agente atue próximo a estabelecimentos de ensino ou 

de locais de atividade esportiva, pouco importando se ele visava atingir 

especialmente estudantes ou frequentadores de tais lugares ou, ainda, 

efetivamente estivesse comercializando entorpecentes diretamente com tais 

pessoas. Nesse sentido: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA 

LEI Nº 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. A prática do delito de tráfico de drogas na proximidade de estabelecimentos 

elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/06, (instituição de ensino) já 

é suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de 

que o ilícito visava atender aos frequentadores desses locais. 

2. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1349357/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA 

TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 30/04/2014) 

 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. 

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS 

CONCRETOS PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
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REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA 

ELEITA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES 

ANTERIORES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A 

CONCLUSÃO DO JUIZ SENTENCIANTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE 

DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. EXASPERAÇÃO 

DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CAUSA 

ESPECIAL DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE 

ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E DE ENSINO. EXCLUSÃO DA 

MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO 

DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE DEDICA A 

ATIVIDADES DELITUOSAS E POSSUI MAUS ANTECEDENTES. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

1. Verificando-se que as instâncias ordinárias, após o exame do conjunto fático-

probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos 

concretos e coesos a ensejar a condenação do paciente pelos delitos de tráfico 

de drogas e corrupção ativa, mostra-se inviável absolvê-lo por insuficiência de 

provas, como pretendido. 

2. Para entender de modo diverso, proclamando-se a absolvição do paciente 

em relação aos delitos que lhe foram imputados, seria necessário o reexame 

aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita 

do habeas corpus, diante da celeridade do seu rito procedimental, notoriamente 

marcado pela ausência de dilação probatória. 

3. Mostra-se inviável afastar a conclusão acerca de maus antecedentes quando 

não é trazida à colação cópia da folha de antecedentes penais do paciente, pois 

fica inviável aferir se, quando do cometimento do delito objeto do presente writ, 

o acusado não ostentava, de fato, condenação anterior transitada em julgado, 

geradora de maus antecedentes. 

4. Não há constrangimento ilegal quando verificado que as instâncias ordinárias 

levaram em consideração especialmente a natureza e a elevada quantidade da 

droga apreendida em poder do paciente para a exasperação da pena-base, a 

teor do disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006 (53.420,92 g de cocaína). 

5. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial de 

aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que restou 

devidamente comprovado que o paciente atuava próximo a estabelecimentos 

hospitalares e de ensino, pouco importando se ele estava ou não visando 

especialmente atingir estudantes desse estabelecimento ou efetivamente 

comercializando entorpecentes diretamente com os alunos das escolas. 

6. No caso dos autos, infere-se que as instâncias ordinárias negaram a 

aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento com base na 

elevada quantidade de drogas apreendidas (53.420,92 g de cocaína) e nas 
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demais circunstâncias do caso concreto, as quais levaram a crer que o 

sentenciado se dedicava a atividades delituosas, especialmente ao crime de 

tráfico de drogas. 

7. Reconhecida a ausência de bons antecedentes do paciente, mostra-se 

inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 

33, § 4º, da Lei de Drogas em seu favor também por esse motivo, tendo em 

vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos possuidores 

de maus antecedentes. 

8. Ordem denegada. 

(HC 197.653/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/10/2012, DJe 16/10/2012) 

 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. 

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA 

APREENDIDA. REVISÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. ANÁLISE 

SUBJETIVA. INVIABILIDADE PERANTE ESTA CORTE SUPERIOR EM TEMA 

DE HABEAS CORPUS. 2. CRIME COMETIDO PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 3. 

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da 

possibilidade de fixação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei n.º 

11.343/2006 em patamar diverso do máximo de 2/3 (dois terços) quando as 

circunstâncias do art. 42 da mesma lei se mostrarem desfavoráveis. 

2. Ademais, o habeas corpus é antídoto de prescrição restrita, que se presta a 

reparar constrangimento ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável e que, 

portanto, se mostra de plano perceptível ao julgador. Não se mostra possível 

nos casos em que se busca a mera substituição do juízo subjetivo externado 

em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei, sob 

pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais porque não há 

teratologia a examinar na espécie. 

3. A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas imediações de 

estabelecimento de ensino torna dispensável a comprovação de que o paciente 

comercializava entorpecentes diretamente com os alunos da escola. 

4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado. 

(HC 163.674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 

julgado em 18/10/2011, DJe 30/11/2011) 

 

 

mailto:recursoespecial@mpsp.mp.br


Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mpsp.mp.br 

 

   17 
Acompanha o presente recurso uma cópia do acórdão do AgRg no REsp 1349357 / RS, STJ, oferecido 
como paradigma e publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência 

 

 

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1. ARTIGO 33, § 4º, DA 

LEI N.º 11.343/2006. DIMINUIÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO NEGADO. 

INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.  2. CRIME 

COMETIDO PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUSÃO DA CAUSA 

DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM 

DENEGADA. 

1. A qualidade da droga apreendida, aliada ao fato de que, conforme 

estabelecido no acórdão, se dedicava o paciente a atividades criminosas, 

afastam a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, 

da Lei n.º 11.343/06. 

2. A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas imediações de 

estabelecimento de ensino torna dispensável a comprovação de que o paciente 

comercializava entorpecentes diretamente com os alunos da escola. 

3. Ordem denegada. 

(HC 121.793/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 31/08/2011) 

 

 

2 – dissídio jurisprudencial 

 

 

 A COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 

1349357/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,  julgado em 24/04/2014, DJe 

30/04/2014), cujo acórdão se oferece como paradigma e que se encontra 

publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia em anexo), assim 

decidiu sobre a interpretação do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE 

mailto:recursoespecial@mpsp.mp.br


Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mpsp.mp.br 

 

   18 
Acompanha o presente recurso uma cópia do acórdão do AgRg no REsp 1349357 / RS, STJ, oferecido 
como paradigma e publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência 

 

 

PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 

1. A prática do delito de tráfico de drogas na proximidade de 

estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 

11.343/06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação da 

majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atender 

aos frequentadores desses locais. 

2. Agravo regimental não provido. 

 

 

 Eis na íntegra o relatório e o voto do Ministro Relator: 

 

“O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO: 

Trata-se de agravo regimental interposto por LÚCIO ANTÔNIO 

DA SILVA XAVIER contra decisão monocrática de minha lavra que deu 

provimento ao recurso especial do Parquet estadual, para reconhecer a 

incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 

11.343⁄06, com retorno dos autos à origem para redimensionamento da 

pena. 

Busca o agravante a reforma do decisum, sustentando, em síntese, 

a ausência de provas de venda de drogas a estudantes, o que faz 

incidir o óbice da Súmula 7, do STJ, o reconhecimento da majorante 

descrita no art. 40, III, da LeiAntidrogas. 

É o relatório. 

 

 

O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator): 

Extraio dos autos que o recorrente foi condenado, pela prática 

do delito previsto no art. 33, caput e § 4º c.c o art. 40, III, da Lei nº 

11.343⁄06, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa. O Eg. Tribunal de origem deu parcial 

provimento à apelação defensiva, para afastar a majorante prevista no 
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art. 40, III, da Lei Antidrogas e alterar o patamar da minorante descrita 

no art. 33, § 4º, da mesma Lei, para 1⁄4 (um quarto), o que reduz a pena 

para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 360 (trezentos e 

sessenta) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença 

condenatória. 

No apelo nobre, o Parquet estadual alegou ofensa ao art. 40, III, da 

Lei nº 11.343⁄06, a par de divergência jurisprudencial, sustentando que, 

para a incidência do aludido inciso, basta que a infração tenha sido 

cometida nas imediações ou nas dependências de estabelecimento de 

ensino e que o réu tenha ciência desse fato, o que ocorre nos 

presentes autos. 

Neste aspecto, nos termos da jurisprudência desta Corte, a 

simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos 

elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343⁄06 já é suficiente 

para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de 

drogas vise os frequentadores desses locais. 

Nesse sentido: 

  

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-

CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA 

RELATORA. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E  ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL 

DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE 

DROGAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CRIME 

PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. 

APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 

40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343⁄06. RESPONSABILIDADE 

PENAL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. ORDEM DE 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 

(...) 

6. Incide a causa de aumento de pena constante do art. 40, inciso III, da 

Lei de Tóxicos quando o crime tiver sido praticado nos locais 

designados no aludido dispositivo. A pena é elevada exclusivamente 

em função do lugar docometimento da infração, tendo em vista a 

exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa. 

7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no 

sentido de que a simples prática do delito na proximidade de 
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estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.º 11.343⁄06 já 

é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo 

desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses 

locais. 

8. Ordem de habeas corpus não conhecida. 

(HC 236.628⁄SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 

11⁄03⁄2014, DJe 26⁄03⁄2014) 

  

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 

CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO 

SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA 

ELEITA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 

40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343⁄06. 

AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO 

FÁTICO PROBATÓRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. 

AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A MERCANCIA VISAVA 

A ATINGIR ESTUDANTES. DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

(...) 

2. As instâncias ordinárias concluíram, com arrimo nas provas e fatos 

constantes dos autos, que a hipótese de incidência da majorante do 

art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas restou plenamente caracterizada, 

porquanto o paciente teria sido flagrado praticando tráfico ilícito de 

entorpecentes nas proximidades de estabelecimento de ensino. 

Entendimento diverso constitui matéria de fato, não de direito, 

demandando exame amplo e profundo do elemento probatório, 

acarretando incursão na seara fático-probatória, inviável em sede 

de habeas corpus, via angusta por excelência. 

3. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 

11.343⁄2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia 

visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita 

tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, diante 

da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da 

narcotraficância. 

4. Writ não conhecido. 

(HC 162.568⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Sexta Turma, julgado em 25⁄06⁄2013, DJe 1º⁄08⁄2013) 

  

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE 

AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. 
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IMPOSSIBILIDADE. DECISÃOFUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial 

de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343⁄2006, uma vez que 

restou devidamente comprovado que o paciente atuava próximo a um 

estabelecimento de ensino, pouco importando se ele estava ou não 

visando especialmente atingir estudantes desse estabelecimento ou 

efetivamente comercializando entorpecentes diretamente com os 

alunos da escola. 

2. Ordem denegada. 

(HC 181.050⁄SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta  Turma, 

julgado em 01⁄03⁄2012, DJe 19⁄03⁄2012) 

  

  

Na espécie, a r. sentença condenatória consignou que o delito 

de tráfico era praticado nas imediações do estabelecimento de ensino 

Nossa Senhora de Lourdes, sendo viável o reconhecimento da 

incidência da aludida majorante (fl. 92). 

Dessa forma, não havendo motivos para alteração 

do decisum proferido, entendo por manter a decisão agravada. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 

É como voto”. 

  

  
  Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do v. acórdão recorrido. 

 

 

- Comparação Analítica 

 

 Os julgados confrontados cuidam da mesma questão jurídica. Discute-

se a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e se 
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basta para a sua caracterização que o agente atue próximo aos 

estabelecimentos elencados nesse dispositivo legal. 

 

 Para o acórdão recorrido: 

 

 “A proximidade de posto de saúde, escola, creche ou de local de 

atividade esportiva (como no caso) ao local do tráfico, sem 

dúvida torna a conduta potencialmente mais danosa, em razão perigo 

de que as pessoas frequentadoras dos espaços relacionados na lei 

comprem e consumam o entorpecente; e isto tanto pela 

suscetibilidade do público quanto pela facilidade de distribuição da 

droga. No entanto, o aumento só deve incidir nos casos em que o 

traficante possui objetivo específico de atingir o público frequentador 

daquele espaço. Não há nada nos autos que demonstre tal intenção, de 

maneira que está correto a não incidência da majorante.”. 

 

 Já para o aresto paradigma: 

 

 “Neste aspecto, nos termos da jurisprudência desta Corte, a 

simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos 

elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343⁄06 já é suficiente 

para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de 

drogas vise os frequentadores desses locais. 

 Nesse sentido: 

  

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-

CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA 

RELATORA. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E  ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL 
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DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE 

DROGAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CRIME 

PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. 

APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 

40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343⁄06. RESPONSABILIDADE 

PENAL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. ORDEM DE 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 

(...) 

6. Incide a causa de aumento de pena constante do art. 40, inciso III, da 

Lei de Tóxicos quando o crime tiver sido praticado nos locais 

designados no aludido dispositivo. A pena é elevada exclusivamente 

em função do lugar do cometimento da infração, tendo em vista a 

exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa. 

7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no 

sentido de que a simples prática do delito na proximidade de 

estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.º 11.343⁄06 já 

é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo 

desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses 

locais. 

8. Ordem de habeas corpus não conhecida. 

(HC 236.628⁄SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 

11⁄03⁄2014, DJe 26⁄03⁄2014) 

  

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 

CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO 

SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA 

ELEITA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 

40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343⁄06. 

AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO 

FÁTICO PROBATÓRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. 
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AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A MERCANCIA VISAVA 

A ATINGIR ESTUDANTES. DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

(...) 

2. As instâncias ordinárias concluíram, com arrimo nas provas e fatos 

constantes dos autos, que a hipótese de incidência da majorante do 

art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas restou plenamente caracterizada, 

porquanto o paciente teria sido flagrado praticando tráfico ilícito de 

entorpecentes nas proximidades de estabelecimento de ensino. 

Entendimento diverso constitui matéria de fato, não de direito, 

demandando exame amplo e profundo do elemento probatório, 

acarretando incursão na seara fático-probatória, inviável em sede 

de habeas corpus, via angusta por excelência. 

3. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 

11.343⁄2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia 

visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita 

tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, diante 

da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da 

narcotraficância. 

4. Writ não conhecido. 

(HC 162.568⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Sexta Turma, julgado em 25⁄06⁄2013, DJe 1º⁄08⁄2013) 

  

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE 

AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃOFUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial 

de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343⁄2006, uma vez que 

restou devidamente comprovado que o paciente atuava próximo a um 

estabelecimento de ensino, pouco importando se ele estava ou não 
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visando especialmente atingir estudantes desse estabelecimento ou 

efetivamente comercializando entorpecentes diretamente com os 

alunos da escola. 

2. Ordem denegada. 

(HC 181.050⁄SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta  Turma, 

julgado em 01⁄03⁄2012, DJe 19⁄03⁄2012)”. 

  

   Em resumo, para o acórdão recorrido, “... o aumento só deve incidir 

nos casos em que o traficante possui objetivo específico de atingir o público 

frequentador daquele espaço. Não há nada nos autos que demonstre tal intenção, de 

maneira que está correto a não incidência da majorante.”, enquanto que para o 

aresto paradigma, “nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples prática do 

delito na proximidade de estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 

11.343⁄06 já é suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o 

tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.” 

 

 Divergentes as orientações jurisprudências, deve prevalecer 

nestes autos a mesma adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

para caracterizar a majorante do inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, 

cassando neste aspecto o v. acórdão recorrido. 

 

 Frise-se que é incontroverso nos autos que o tráfico de drogas 

ocorria nas proximidades de local de atividade esportiva, como reconhecido 

pelo próprio v. acórdão. 

 

 Por tais motivos, o v. acórdão deve ser reformado parcialmente, 

para o fim de se aplicar o aumento de pena em razão da incidência da 
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majorante do inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06, em relação ao réu, ora 

recorrido. 

 

 

3 – Para que o réu seja beneficiado com a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, é indispensável 

o preenchimento do requisito objetivo constante  do art. 44, I, 

do Código Penal 

 

3.a – Negativa de vigência de lei federal. 

 

  Preceitua o Código Penal: 

 

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e 

substituem as privativas de liberdade, quando: 

 

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 

(quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena 

aplicada, se o crime for culposo.” 

 

   O v. acórdão, apesar de ter dado parcial provimento ao recurso 

do réu, reconhecendo a possibilidade de aplicação do  §4º, do artigo 33, da Lei 

11343/2006, concluiu que “a fração de diminuição deve ser a mínima, um 
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sexto, ficando a pena final em quatro anos e dois meses de reclusão e 

pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso legal”. (fls. 181) 

 

  Em síntese, o v. acórdão, apesar de ter reduzido a pena de 05 

anos de reclusão aplicada ao réu em primeiro grau, manteve sua pena final 

superior a 04 anos de reclusão, o que, por si só, se constituía em obstáculo 

para a substituição da pena prisional por penas restritivas de direitos, por 

expressa vedação legal que limita essa substituição às penas privativas de 

liberdade iguais ou inferiores a 04 (quatro) anos. 

 

   Em outras palavras, como a reprimenda final do recorrido foi 

fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, ultrapassando, portanto, o limite legal 

para incidência da benesse nos crimes dolosos, não poderia o v. acórdão ora 

impugnado, em atenção à disciplina do instituto da pena restritiva de direitos, 

ter operado a substituição da pena privativa de liberdade.  

 

   Comentando o citado preceito, o festejado JÚLIO FABBRINI 

MIRABETE (“Manual de Direito Penal, Atlas, São Paulo, 21ª edição, 2004, 

página 278) ensina: 

 

 “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

ou de multa depende de existência dos requisitos mencionados no art. 44, 

com  a redação que lhe foi dada pela Lei n. 9714/98. 

 Em primeiro lugar, como pressuposto objetivo, o juiz só poderá 

proceder à substituição se a pena privativa de liberdade aplicada 

inicialmente, por crime doloso, não for superior a quatros anos, com 

exceção da pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades 

públicas, em que ela só é admitida quando a condenação for superior a 

seis meses (art. 46, caput).” (grifo nosso) 
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  Neste sentido também é a orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 

CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE 

INCIDÊNCIA. VARIEDADE DAS DROGAS. ILEGALIDADE   MANIFESTA.   

INEXISTÊNCIA.   SUBSTITUIÇÃO   DA   PENA. IMPOSSIBILIDADE.  PENA  

SUPERIOR  A 4 ANOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SENTENCIANTE. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO. 

1.  O estabelecimento do redutor na fração de 1/6 não se mostrou, de modo   

flagrante,  desarrazoado,  diante  da  variedade  das  drogas apreendidas  -  

cocaína,  crack e maconha - a atrair a incidência do art.  42  da Lei n.º 

11.343/2006. O quantum de redução aplicado fica indene  ao  crivo  do  habeas  

corpus,  pois  é  matéria que demanda revolvimento fático-probatório. 

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 

2.  A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 

submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual  só  faz 

jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos.  Na  espécie,  

tendo  a  reprimenda final alcançado 4 anos e 2 meses de reclusão, não é 

possível a pretendida substituição. 

3.  O  § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime  

inicial  de  cumprimento  de  pena,  razão pela qual, após a inclusão  referido  

dispositivo  legal  pela  Lei n.º 12.736/2012, a competência  para  examinar, 

num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante. 

4.  Habeas  corpus, não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de  

determinar  ao  Magistrado  de primeira instância que reavalie o regime inicial 

de cumprimento de pena à luz do disposto no art. 387, § 2º, do Código Penal. 

(HC 357.440/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016) 
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HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 

CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE 

INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA  E  FORMA DE 

ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES 

APREENDIDAS. ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA. DETRAÇÃO. 

TEMA NÃO ENFRENTADO PELA CORTE DE ORIGEM. COGNIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO  DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  

REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. 

NÃO CONHECIMENTO. 

1.  O  estabelecimento  da  causa  especial  de  diminuição  de pena prevista no 

art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 na fração de 1/6 não se  mostrou,  de  modo 

flagrante, desarrazoado, diante da natureza e forma  de acondicionamento das 

substâncias entorpecentes apreendidas -  31  g  de  crack,  divididos  em  19  

unidades; e 5 g de cocaína, acondicionados em 1 invólucro -, a atrair a 

incidência do art. 42 da Lei  n.º  11.343/2006.  Motivada de maneira concreta a 

manutenção do quantum de aplicação do referido benefício pela Corte de 

origem, não há falar em ilegalidade. 

2.  O  tema  referente  à detração não foi apreciado pelo Tribunal a quo,  o que 

impede sua cognição por esta Corte, sob pena de indevida supressão de 

instância. 

3.  A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 

submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual  só  faz 

jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. In casu, tendo 

a reprimenda final do paciente alcançado 4 anos e 2 meses de reclusão, 

não é possível a pretendida substituição. Pelo mesmo raciocínio, também é 

inviável a fixação do regime aberto. 

4. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 350.840/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) 

“... 
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REPRIMENDA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE 

DIREITOS. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. 

IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO OBJETIVAMENTE INVIÁVEL. 

1. A substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito é possível 

quando encontram-se preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo 

previstos no art. 44 do Código Penal. 

2. In casu, a pena foi estipulada em patamar superior a quatro anos, 

impedindo a conversão da reprimenda corporal em restritiva de direitos, 

por não restar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do 

CP. 

3. Habeas corpus não conhecido.” 

(HC 359.845/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

15/09/2016, DJe 21/09/2016) 

 

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  EM  SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  

CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO 

CONHECIMENTO.  

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado  

como  coator,  pois  o  ordenamento jurídico prevê recurso específico  para  tal  

fim,  circunstância  que  impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 

2.  Todavia,  o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação  

da  eventual  possibilidade  de atuação ex officio, nos termos   do   artigo  654,  

§  2º,  do  Código  de  Processo  Penal. 

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

PREVISTA NO  §  4º  DO  ART.  33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA 

APLICAÇÃO. REQUISITOS.  NÃO  PREENCHIMENTO.  DEDICAÇÃO  A  

ATIVIDADES ILÍCITAS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. 

ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

1.  Para  a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06,  é 

necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) 
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com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não 

integre organização criminosa. 

2.  Revela-se  inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo  em 

vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão de que   a   paciente  

"possui  vínculo  profundo  com  o  comércio  de entorpecentes". 

TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  (ART.  33,  §  1º, INCISO III, DA LEI N. 

11.343/06).  REGIME  INICIAL FECHADO. COMETIMENTO NA VIGÊNCIA DA 

LEI 11.464/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 

2º, § 1º, DA  LEI  8.072/1990,  COM  A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 

11.464/2007. FUNDAMENTO   INIDÔNEO.   SISTEMA   PRISIONAL  MAIS  

SEVERO  MANTIDO. GRAVIDADE   CONCRETA   DO   ILÍCITO.  ELEVADA  

QUANTIDADE  DE  DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO EVIDENCIADO. 

1.  Diante  da  declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário do Supremo  

Tribunal Federal do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, com a   redação   que  lhe  

foi  conferida  pela  Lei  11.464/2007,  que estabelecia  o modo inicial fechado 

em relação aos delitos hediondos cometidos após a sua entrada em vigor, o 

regime prisional para esses tipos  de  crimes deve ser fixado de acordo com o 

previsto no artigo 33 do Código Penal. 

2.  Afastada  a  escolha  do regime fechado com base na hediondez do crime,  

mantém-se  tal modo prisional em razão da gravidade concreta do  delito,  

representada  pela  grande quantidade dos entorpecentes apreendidos. 

REPRIMENDA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE 

DIREITOS. PENA DEFINITIVA  SUPERIOR  A  4 (QUATRO) ANOS. 

IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO OBJETIVAMENTE INVIÁVEL. 

1.  A  substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito é possível  

quando  encontram-se preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo 

previstos no art. 44, do Código Penal. 

2. In casu, a pena foi estipulada em patamar superior a quatro anos, 

impedindo  a  conversão  da  reprimenda  corporal  em  restritiva de 
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direitos,  por  não restar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, 

inciso I, do CP. 

3. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 303.038/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

13/09/2016, DJe 20/09/2016) 

 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

PREVISTA NO § 4º   DO   ART.   33  DA  LEI  N.  11.343/2006.  FRAÇÃO  DO  

REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE.  QUANTIDADE  E  VARIEDADE  DA  

DROGA.  MITIGAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 

1.  Tendo  o  legislador  previsto  apenas  os  pressupostos  para a incidência  

do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros  para a 

escolha entre a menor e a maior frações indicadas para  a  mitigação pela 

incidência do § 4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e, com preponderância, a 

natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do 

agente. 

2.  Inexiste  ilegalidade na manutenção do redutor no patamar de 1/6 (um 

sexto), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei n.11.343/06  e  59  do  CP,  

dada  a  quantidade  e  a  diversidade do entorpecente                                             

apreendido. 

REGIME  PRISIONAL.  COMETIMENTO  NA  VIGÊNCIA  DA  LEI  

11.464/2007. DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DO ARTIGO 

2º, § 1º, DA LEI N. 8.072/1990,  COM  A  REDAÇÃO  CONFERIDA  PELA  LEI  

N.  11.464/2007. POSSIBILIDADE  DE  FIXAÇÃO  DE  MODO DIVERSO DO 

FECHADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO   CONCRETA   A   JUSTIFICAR   O   

REGIME   MAIS   GRAVOSO. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. 

CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 

1.  Diante  da  declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário do Supremo  

Tribunal Federal do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, com a   redação   que  lhe  
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foi  conferida  pela  Lei  11.464/2007,  que estabelecia  o  modo  inicial  fechado  

para o resgate da reprimenda firmada  em  relação  aos  delitos  hediondos  

cometidos  após a sua entrada em vigor, o regime prisional para esses tipos de 

crimes deve agora  ser  fixado  de  acordo com o previsto no artigo 33 do 

Código Penal. 

2.  No  caso dos autos, conquanto a reprimenda do acusado tenha sido fixada 

em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a autoridade apontada  como  

coatora  manteve  o  modo  fechado para o resgate da reprimenda  sem  

qualquer fundamentação concreta, baseando-se apenas na previsão legal 

contida no § 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, o  que  revela o 

constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente  no  ponto.  

Imperiosa  a alteração para o modo semiaberto. 

REPRIMENDA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE 

DIREITOS. PENA DEFINITIVA  SUPERIOR  A  4 (QUATRO) ANOS. 

IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO OBJETIVAMENTE INVIÁVEL. 

1.  A  substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito é possível  

quando  se encontram preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo 

previstos no art. 44 do Código Penal. 

2.  In casu, a pena foi estipulada em patamar superior a quatro anos de 

reclusão, o que impede a conversão da reprimenda em restritiva de 

direitos,  por  não restar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, 

inciso I, do CP. 

3.  Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício de ofício a fim de 

alterar o regime inicial para o semiaberto. 

(HC 361.966/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

18/08/2016, DJe 24/08/2016) 

 

  

  Assim, o v. acórdão não poderia ter substituído as penas 

privativas de liberdade impostas ao réu, ora recorrido, vez que sua pena 

privativa de liberdade foi aplicada no montante final de 04 anos e 02 meses de 
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reclusão, ultrapassando o limite máximo previsto como requisito objetivo para a 

substituição efetivada, de modo a restar flagrante o desrespeito ao artigo 44, I, 

do Código Penal. 

 

 

4- A  previsão  inserida  no  § 2º do art. 387 do Código de 

Processo Penal  refere-se unicamente à possibilidade de 

considerar o tempo de prisão provisória para estabelecer  

regime  inicial mais brando, em razão da detração 

 

4.a-negativa de vigência à lei federal  

 

  Assim dispõe o Código de Processo Penal: 

 

 Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 

 (...) 

 § 2.º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa 

ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de 

pena privativa de liberdade. 

 

      A  previsão inserida  no  § 2º do art. 387 do Código de Processo 

Penal, com redação dada pela Lei n. 12736/2012,  se restringe à possibilidade 
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de o Juízo de 1º grau, no momento oportuno da prolação a sentença,  

estabelecer  regime  inicial mais brando, em razão da detração.   

 

   Com efeito, em razão do próprio teor do dispositivo, que é claro e 

preciso, verifica-se que essa norma se refere unicamente ao regime inicial de 

cumprimento de pena, incumbindo ao juízo sentenciante a verificação da 

possibilidade de se estabelecer regime inicial mais brando, em razão da 

aplicação da detração no caso concreto. 

 

  Sobre o tema, confira-se o que leciona o eminente jurista 

Guilherme de Souza Nucci: 

 

“ Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do Código 

Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser 

computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando-se o 

processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) 

do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a 

concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime. A 

Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. 

Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para 

escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não 

significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de 

execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao 

condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o 

acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de 

reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o 

fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2º, 

CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, 
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chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para 

esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e 

semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais 

favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, 

nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, 

somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos 

(em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, é 

possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos 

de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime inicial 

semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o 

entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que inclui o regime, 

de maneira correta.” (Código de Processo Penal Comentado, 15.ª Ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, pág. 868).(grifos nossos) 

 

   Na mesma linha, a doutrina dos doutos juristas Pedro Henrique 

Demercian e Jorge Assaf Maluly: 

 

“O §2º do art. 387 do CPP, no entanto, traz uma novidade...o tempo em que o 

réu esteve preso ou internado no curso da ação penal será subtraído da 

pena fixada na sentença e o resultado determinará o regime prisional, 

observadas as regras do art. 33, §2º, do CP. Assim, por exemplo, se, depois de 

operada a detração, o condenado tiver que cumprir mais quatro anos, o regime 

prisional, em tese, será o aberto, por força do art. 33, §2º, “c”, do CP. Todavia, 

nada impede que o juiz fixe um regime prisional mais gravoso, 

independentemente do tempo de prisão a cumprir, se as circunstâncias judiciais 

o exigirem, com base nos arts. 33, §3º, e 59, ambos do CP.” (Curso de 

Processo Penal, 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 597) (grifo nosso) 
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   De igual forma, o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendido 

que a norma em comento refere-se à detração da pena provisória com vistas à 

fixação do regime prisional inicial no momento da condenação.  

 

   Nesse sentido, são as decisões da Egrégia Corte que trazemos à 

colação: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. 

ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DE PENA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE 

REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA 

DESPROVIDA. 

1. Na linha de entendimento das Turmas que integram a Terceira Seção deste 

Sodalício, a detração de que trata o artigo 387, § 2.º, do CPP, incluído pela 

Lei n.º 12.736/2012, refere-se à fixação de regime inicial de cumprimento 

de pena, a ser imposto pelo Juízo da condenação por ocasião da sentença, 

oportunidade na qual se computará o período em que o condenado 

permaneceu preso provisoriamente para fins de escolha do modo inicial de 

execução da sanção privativa de liberdade, por intenção e determinação do 

legislador. 

2. O conceito de regime inicial de cumprimento da pena é bastante distinto do 

conceito de progressão de regime, esta sim da competência do Juízo da 

execução, razão pela qual não há falar em análise dos requisitos objetivos e 

subjetivos elencados na LEP. 

3. Proferido o édito condenatório em data posterior à edição da Lei n.º 

12.736/2012 e havendo tempo de prisão cautelar a ser computado na pena 

aplicada, cabe ao Juízo da condenação a análise da detração para fins de 

fixação do regime inicial, circunstância que revela a procedência dos 
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argumentos lançados na insurgência especial e reclama a manutenção da 

decisão agravada. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) 

 

PENAL  E  PROCESSUAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO 

CONHECIMENTO.TRÁFICO  DE  DROGAS.  MINORANTE  DO  §  4º  DO  

ART.  33  DA  LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO EM PATAMAR AQUÉM DO 

MÁXIMO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM   RAZÃO  DA  QUANTIDADE  OU  

NATUREZA  DA  DROGA.  POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME 

PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PREVISÃO LEGAL DECLARADA 

INCONSTITUCIONAL  PELO  STF. DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 

2º, DO CPP.  INSTITUTO  DO  PROCESSO  DE  CONHECIMENTO.  

FIXAÇÃO  DO REGIME INICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1.  Ressalvada  pessoal  compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial  e  

ordinário,  ou  de  revisão  criminal, admitindo-se, de ofício,  a  concessão  da  

ordem  ante  a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou 

teratologia. 

2.  Nos  termos  do  entendimento  firmado  pelo  STJ, a natureza, a variedade  

e  a  quantidade  da  substância  entorpecente constituem fundamento  idôneo 

para justificar a fixação da minorante do § 4º do art.  33  da Lei n. 11.343/2006 

em patamar inferior ao máximo legal, constituindo,  outrossim,  justificativa  

para a imposição do regime mais severo e para o indeferimento da substituição 

das penas. Precedentes. 

3.  Desde o julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. DIAS TOFFOLI) foi 

declarada  inconstitucional, incidenter tantum, pelo Plenário do STF a  previsão  

legal  (art. 2º, § 1º da Lei n. 8.072/90, na redação da Lei  n.  11.464/2007) que 

determinava a obrigatoriedade de imposição de  regime  inicial  fechado  aos 
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condenados por crimes hediondos ou equiparados,  devendo  as  regras  do  

art.  33 do CP ser utilizadas também na fixação do regime prisional inicial dos 

crimes hediondos e equiparados. 

4.  A  detração  prevista  no  art.  387,  § 2º, do CPP, se refere à fixação de 

regime inicial de cumprimento de pena, a ser imposto pelo Juízo da 

condenação por ocasião da sentença, oportunidade na qual se computará   o   

período   em   que   o  condenado  permaneceu  preso provisoriamente  para 

fins de escolha do modo inicial de execução da sanção  privativa  de  liberdade,  

por  intenção  e  determinação do legislador  (AgRg  no  AREsp  652.915/DF, 

Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA  TURMA,  julgado  em  01/03/2016,  DJe  

09/03/2016),  não  se tratando,  portanto,  de progressão de regime, instituto da 

execução da pena. 

5.  Habeas corpus não conhecido mas ordem concedida, de ofício, para fixar  o  

regime semiaberto de cumprimento de pena e para determinar que  o Tribunal 

de origem proceda à avaliação do pedido de detração, nos termos do 387, § 2º, 

do CPP. 

(HC 354.788/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

09/08/2016, DJe 22/08/2016) 

 

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  EM  SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  

CABÍVEL.UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO 

CONHECIMENTO.  

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado  

como  coator,  pois  o  ordenamento jurídico prevê recurso específico  para  tal  

fim,  circunstância  que  impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 

2.  Contudo,  o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação  

da  eventual  possibilidade  de atuação ex officio, nos termos   do   artigo  654,  

§  2º,  do  Código  de  Processo  Penal. 

ROUBO  MAJORADO  (ART.  157,  §  2º, INCISOS I E II DO CP). DETRAÇÃO 

PENAL.  CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA FIXAÇÃO 

DO REGIME INICIAL.  ART. 387, § 2º, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. MODO 

FECHADO MANTIDO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA E 
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CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS   ANTECEDENTES).  

PENA-BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.ILEGALIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. 

1.  A  detração penal descrita no artigo 387, § 2º, do CPP, incluído pela  Lei  

n.º  12.736/2012,  refere-se  à necessidade de computar o tempo  de  prisão  

provisória,  administrativa  ou  de internação do sentenciado, para fins de 

fixação do regime inicial. 

2. Entretanto, o magistrado não está obrigado a escolher o modo mais benéfico  

para  início  do  desconto da reprimenda, podendo manter o mais  gravoso 

ainda que quantum de pena resultante permita a fixação de regime mais 

brando. 

3.  In  casu, correta a manutenção do modo fechado, porquanto, ainda que 

realizada a detração penal, vê-se que o paciente é reincidente e a   pena-base   

foi   fixada  acima  do  mínimo,  pela  presença  de circunstância  judicial  

desfavorável  (maus antecedentes), assim, o regime  mais severo é o que se 

mostra mais adequado para a prevenção e  repressão  do  delito denunciado, 

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

4. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 356.658/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

02/08/2016, DJe 09/08/2016) 

 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. FURTO 

QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.   REINCIDÊNCIA  DEPURADA  

UTILIZADA  COMO  MAUS  ANTECEDENTES.POSSIBILIDADE.   FIXAÇÃO  

DO  REGIME  MAIS  GRAVOSO.  CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS  

DESFAVORÁVEIS. PLEITO DE DETRAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 387, §  

2º,  DO CPP. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO   DE  CONHECIMENTO.  OMISSÃO.  ILEGALIDADE.  

INDEFERIMENTO  DA SUBSTITUIÇÃO  DAS  PENAS.  FUNDAMENTO  
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CONCRETO.  HABEAS  CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA 

DE OFÍCIO. 

1.  Ressalvada  pessoal  compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial  e  

ordinário,  ou  de  revisão  criminal, admitindo-se, de ofício,  a  concessão  da  

ordem  ante  a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou 

teratologia. 

2.  Embora  não  possam  caracterizar a reincidência, as condenações 

definitivas  que já ultrapassaram o período depurador do art. 64, I, do  Código  

Penal,  podem  ser utilizadas como maus antecedentes, na primeira fase da 

dosimetria. Precedentes. 

3.  É legítima a fixação de regime inicial semiaberto a réu primário condenado  

a  pena  inferior a 4 anos, se a pena-base ficou acima do mínimo legal. 

Precedentes. 

4.  A  detração  prevista  no  art.  387,  § 2º, do CPP, se refere à fixação de 

regime inicial de cumprimento de pena, a ser imposto pelo Juízo da 

condenação por ocasião da sentença, oportunidade na qual se computará   o   

período   em   que   o  condenado  permaneceu  preso provisoriamente  para 

fins de escolha do modo inicial de execução da sanção  privativa  de  liberdade,  

por  intenção  e  determinação do legislador  (AgRg  no  AREsp  652.915/DF, 

Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA  TURMA,  julgado  em  01/03/2016,  DJe  

09/03/2016),  não  se tratando,  portanto, de progressão de regime, instituto 

cuja análise compete ao juízo da execução da pena. 

5.  Não há ilegalidade no indeferimento do pleito de substituição da pena   

privativa   de  liberdade  por  restritivas  de  direitos  se concretamente 

fundamentado. 

6.  Habeas  corpus não conhecido, mas, concedida a ordem, de ofício, para 

para que o juízo das execuções proceda à nova fixação do regime inicial  de  

cumprimento  da pena, com observância às regras do art. 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal. 

(HC 338.560/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

02/08/2016, DJe 15/08/2016) 

mailto:recursoespecial@mpsp.mp.br


Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mpsp.mp.br 

 

   42 
Acompanha o presente recurso uma cópia do acórdão do AgRg no REsp 1349357 / RS, STJ, oferecido 
como paradigma e publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência 

 

 

 

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 

MAJORADO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. CARÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA  440/STJ. DETRAÇÃO DE REGIME. 

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA  

EXECUÇÃO.  ORDEM  NÃO CONHECIDA E HABEAS CORPUS CONCEDIDO 

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. 

2.  Os  fundamentos genéricos utilizados do decreto condenatório não 

constituem  motivação  suficiente  para  justificar  a  imposição de regime 

prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º  e 3º, do Código 

Penal), contrariando a Súmula 440 deste Superior Tribunal. 

3.  A teor dos artigos 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, c/c 59, ambos do CP, não se 

afigura idônea a justificativa apresentada para afastar a aplicação  ao  caso  

concreto  do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de 

liberdade. 

4.  Com  o  advento  da  Lei  n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir 

sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar   

para   fins  de  fixação  do  regime  prisional.  Forçoso reconhecer  que  §  2º  

do  art. 387 do Código de Processo Penal não versa  sobre  progressão  de  

regime prisional, instituto próprio da execução  penal, mas, sim, acerca da 

possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, 

descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 

5.  As  alterações  trazidas  pelo diploma legal supramencionado não afastaram  

a  competência  concorrente do Juízo das Execuções para a detração,  nos  

termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciado 

não houver adotado tal providência. Tratando-se  de decreto condenatório já 

mailto:recursoespecial@mpsp.mp.br


Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mpsp.mp.br 

 

   43 
Acompanha o presente recurso uma cópia do acórdão do AgRg no REsp 1349357 / RS, STJ, oferecido 
como paradigma e publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência 

 

 

transitado, deve o Juízo das Execuções   verificar  a  possibilidade  de  fixação  

de  regime  de cumprimento da pena em regime mais brando. 

6.  Habeas  corpus  não  conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 

estabelecer  o  regime  inicialmente  semiaberto  para o desconto da 

reprimenda  imposta  ao  paciente  e para determinar que o Juízo das 

Execuções  avalie  a  possibilidade  de  fixação de regime prisional menos 

severo, considerando o instituto da detração. 

(HC 347.677/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) 

 

HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO 

PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.  ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 440/STJ.     INAPLICABILIDADE.     REGIME    

FECHADO    ESTABELECIDO MOTIVADAMENTE.   GRAVIDADE  

CONCRETA  DA  CONDUTA.  INEXISTÊNCIA  DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

-  O  Superior  Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela  

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração  

de  habeas  corpus  em  substituição ao recurso próprio, prestigiando  o sistema 

recursal ao tempo que preserva a importância e  a  utilidade  do  writ,  visto  

permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 

-  Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a definição do regime  

prisional  não  está  condicionada,  de  forma  absoluta,  à quantidade  de  pena  

aplicada,  uma  vez que se deve dar relevo aos demais elementos concretos do 

delito. 

-  Na hipótese, não se verifica constrangimento ilegal na fixação do regime  

inicial fechado à paciente Bruna, pois foi aplicado com base na gravidade 

concreta do modus operandi do delito, o qual extrapolou a  prática delituosa 

comum para o tipo, cometido em concurso de três agentes,  com simulacro de 

arma de fogo, em via pública e no período noturno,   ameaçando  duas  vítimas  

mulheres.  Quanto  ao  paciente Eduardo, o regime mais gravoso foi fixado em 

razão da reincidência. Precedentes desta Corte. 
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-  A  previsão  inserida  no  § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal  

não  se refere à verificação dos requisitos para a progressão de  regime,  

instituto  que  se  restringe  à execução penal, mas da possibilidade de o 

Juízo de 1º grau, no momento oportuno da prolação da  sentença,  

estabelecer  regime  inicial mais brando, em razão da detração.  No  caso,  

ainda  que  realizado o desconto do quantum da pena,  do  período  que  os  

pacientes  se  mantiveram  em  custódia preventiva, não há constrangimento 

ilegal na fixação pelo magistrado de  regime inicial mais gravoso, 

fundamentando-se na reincidência de um dos pacientes e no modus operandi 

do delito, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena. 

- Habeas corpus não conhecido. 

(HC 355.088/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016) 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 

CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. 

IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICAVA-SE ÀS 

ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 

IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE RELAÇÃO COM O INSTITUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ANÁLISE 

QUE DEVE SER FEITA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PLEITO DE FIXAÇÃO 

DO REGIME ABERTO. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO. 

ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 

1. Concluído pelo Tribunal de origem, com arrimo nos fatos da causa, que o 

paciente se dedicava às atividades criminosas não incide a causa especial de 

diminuição de pena, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 

33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Para concluir em sentido diverso, há necessidade 

de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita 

do habeas corpus. 
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2. O § 2.º do art. 387 do CPP, com redação dada pela Lei n.º 12.736/12, não 

guarda relação com o instituto da progressão de regime, próprio da execução 

penal, tendo em vista que o legislador cuidou de abranger o referido dispositivo 

no Título XII - Da Sentença. Diante de tal fato e em razão do próprio teor do 

dispositivo, que se refere a regime inicial de cumprimento de pena, 

incumbe ao juízo sentenciante a verificação da possibilidade de se 

estabelecer regime inicial mais brando, tendo em vista a aplicação da 

detração no caso concreto. Notabiliza-se, pois,  que o mencionado artigo não 

diz respeito à progressão de regime, motivo pelo qual não há falar em exame 

dos critérios objetivo (lapso temporal) e subjetivo (comportamento carcerário), 

até porque tal avaliação invadiria a competência do Juízo das Execuções 

prevista no art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais. Deve ser afastado o 

óbice apontado pela Corte de origem para deixar de analisar o tema ora em 

testilha. 

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 

submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus 

ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. Na espécie, tendo a 

reprimenda final alcançado 5 anos e 10 meses de reclusão, não é possível a 

pretendida substituição. 

4. Diante da possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de 

pena pelo Tribunal de origem, resta prejudicada a análise do pleito de 

estabelecimento de regime inicial aberto, tendo em vista que a matéria será 

novamente analisada quando na nova fixação do regime de resgate da 

reprimenda corporal. 

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar 

o óbice apontado pelo Colegiado estadual para deixar de examinar a 

possibilidade de aplicação da detração, determinando ao Tribunal a quo que 

reavalie o regime inicial de cumprimento de pena à luz do disposto no art. 387, 

§ 2º, do Código Penal. 

(HC 325.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 30/09/2015) 
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    Verifica-se, assim, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência do 

E. STJ, confirmam que a detração prevista pelo art. 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal, aplica-se tão-somente para fins de fixação do regime prisional 

inicial, inexistindo previsão legal para que essa detração também seja operada 

para verificação da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos. 

 

   Na hipótese dos autos, o v. acórdão aplicou a detração prevista 

nesse dispositivo legal, reservada para fixação do regime prisional inicial,  para 

o fim de, subtraindo o tempo de prisão provisória do total da pena fixada, 

superar o óbice temporal do artigo 44, I, do Código Penal, e, assim, conceder, 

contra a lei, a substituição de uma pena privativa de liberdade superior a 

quatros anos,  por penas restritivas de direito. 

 

   Desse modo, o v. acórdão não poderia ter substituído as penas 

privativas de liberdade impostas ao réu, ora recorrido, vez que sua pena 

privativa de liberdade foi aplicada no montante final de 04 anos e 02 meses de 

reclusão, e a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo 

Penal somente poderia ser operada para fins de fixação do regime inicial 

prisional e jamais para a substituição da pena prisional por penas alternativas, 

resultando patente a violação desse dispositivo processual penal.  
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5. RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 

RECORRIDA. 

 

  Ante o exposto, demonstrados fundamentadamente violação das 

normas federais e também a divergência jurisprudencial, aguarda o Ministério 

Público do Estado de São Paulo seja deferido o processamento do presente 

recurso especial por Essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior 

conhecimento e provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja 

reformado o acórdão impugnado, e, consequentemente, seja aumentada a 

pena com a majorante do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006 e  seja afastada a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 

 

  São Paulo, 03 de outubro de 2016. 

 

   

   Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli 

    Procuradora de Justiça 
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