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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo 

Promotor de Justiça que a presente subscreve, nos autos da Apelação Criminal nº 

1518499-89.2019.8.26.0228, da Comarca da Capital, em que figura como 

acusado ALESSANDRO SANTANA NERES, vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e no 

artigo 1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o 

Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, contra o acórdão de fls. 228/243, 

pelos seguintes motivos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS  

 

LUAN DIAS DA SILVA e ALESSANDRO SANTANA NERES foram 

condenados, pela r. sentença de fls. 127/131, às penas de 05 anos de reclusão, em 

regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal, 
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como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e absolvidos da imputação do 

artigo 35 da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.  

 

Pela r. sentença mencionada, a nobre magistrada sentenciante 

expressamente negou a aplicação do redutor aos réus, por entender demonstrada 

a dedicação a atividades criminosas no caso, já que os acusados respondiam a 

outros processos recentes por tráfico de drogas (“Na terceira fase, deixo de 

reconhecer a causa de diminuição de pena estatuída no artigo 33, §4º, da Lei 

nº 11.343/06, posto que possuem outras passagens recentes por tráfico, 

demonstrando dedicação a atividades criminosas.” ).  

 

Aqui cumpre acrescentar que o réu ALESSANDRO possui outra 

condenação por tráfico de drogas, já mantida em segundo grau, com trânsito 

em julgado para as partes anterior ao julgamento da presente apelação 

criminal, e no qual já lhe havia sido concedido o redutor do §4º do artigo 33 

da Lei 11343/06. 

 

Interposta apelação pela defesa do réu ALESSANDRO, a C. 12ª 

Câmara, contudo, aplicou ao apelante o redutor do §4º do artigo 33 da Lei 

11343/06, não observando, contudo, os fundamentos da r. sentença e a existência 

de condenação anterior quanto ao réu ALESSANDRO, também por tráfico de 

drogas. Eis, na íntegra, o teor do acórdão ora recorrido, por imagem:  
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Foram opostos embargos de declaração, ante a seguintes 

omissões pelo v. acórdão: a) quanto aos fundamento da r. sentença condenatória, 

que havia negado o redutor aos réus, ante o envolvimento em atividade criminosa 

(pelo fato de o agente responder a outro processo também por tráfico de drogas) 

e, b) quanto à condenação do réu ALESSANDRO, nesse segundo processo 

mencionado, por tráfico de drogas, já com aplicação do redutor, condenação 

transitada em julgado anteriormente ao acórdão que julgou a presente apelação. 

 

Eis o teor dos embargos de declaração, nos quais, inclusive, foi 

juntada cópia do v. acórdão que manteve a condenação do réu, por outro crime 

de tráfico de drogas e aplicado o redutor, e a certidão de trânsito em julgado da 

condenação: 

 

“EXCELENTÍSSIMO DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR JUNTO À 12ª 

CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Apelação nº 1518499-89.2019.8.26.0228 

Apelante: ALESSANDRO SANTANA NERES 

 

 

                               O Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo 

Promotor de Justiça infra-assinado vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, a fim de, com fundamento nos artigos 619 e 620 do 

Código de Processo Penal e no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil opor os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com a 
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finalidade de suprir omissão no v. acórdão acostado a fls. 228/243, nos 

seguintes moldes: 

 

   1- O v. acórdão concedeu ao réu, ora apelante, o 

redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11343/06, aplicando-lhe a pena de 1 

ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. Em 

seguida, ante a nova pena imposta, determinou a remessa dos autos à 

origem para aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 

 

2- Com o sempre esperado e devido respeito, mostra-se necessária a 

oposição dos presentes embargos de declaração para suprir omissão do 

v. acórdão quanto à existência de processos anteriores, também por 

tráfico de drogas (processo já julgado em segundo grau, com trânsito 

em julgado, em que já foi aplicado redutor ao réu), evidenciando o 

envolvimento em atividade criminosa, circunstância reconhecida 

expressamente pela r. sentença condenatória. 

 

 Nesse contexto, omisso o v. acórdão quanto ao fundamento jurídico 

bem lançado pela r. sentença  a fls. 130:  

 

“Na terceira fase, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena 

estatuída no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, posto que possuem 

outras passagens recentes por tráfico, demonstrando dedicação a 

atividades criminosas.” 

 

 E referido processo anterior por tráfico de drogas, que estava em 

andamento, mencionado pela r. sentença, já foi julgado em segundo 
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grau e transitou em julgado para as partes, conforme cópias a seguir, 

trasladas por imagem, retiradas diretamente do esa-j: 
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 Ocorre que o C. STJ já decidiu que a existência de processos em 

andamento, ainda que não configuradores de maus antecedentes ou 

reincidência, podem impedir a concessão do redutor. 

 

 Esse é o exato caso dos autos, conforme reconhecido expressamente 

na r. sentença condenatória, observando-se, ademais, que no presente 

feito, o processo anterior por tráfico já transitou em julgado, com 

condenação mantida em segundo grau e aplicação do redutor ao 

condenado. Não bastasse, a quantidade e variedade do entorpecentes 

apreendido (487 porções de cocaína, 40 invólucros contendo crack, 

substância derivada da cocaína e 04 porções de tetrahidrocannabinol) 

também são demonstrativas do envolvimento em atividade criminosa. 

 

 A respeito, cumpre consignar: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO 

ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE 

INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA A FORMAÇÃO DA 

CONVICÇÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE 

(EREsp n. 1.431.091/SP). PRECEDENTES. 

INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A 

DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental 

deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento 

anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. 

decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 

II - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 
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1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou 

orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso 

podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de 

pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o 

agente se dedica a atividades criminosas. 

Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no HC 514.412/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado 

em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).” 

 

 Assim, no caso concreto, necessária a análise dos pontos objeto de 

omissão para o reconhecimento consequente de que não restam 

preenchidos os requisitos cumulativos do §4º do artigo 33 da Lei 

11343/06. 

 

 3-  Saliente-se, por fim, que os embargos induzem o efeito 

modificativo da sentença quando do reconhecimento do defeito 

(omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade) decorrer, 

necessariamente, a alteração do que foi julgado, conforme pacífica 

orientação jurisprudencial: 

 

 

“Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão 

ou contradição no aresto embargado, sendo perfeitamente possível a 

conferência de efeitos modificativos ao julgado quando constatado 

algum dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. 

Tendo a Corte local reconhecido a existência de omissão e contradição 

na fixação da pena imposta ao Réu, cabível a modificação da sanção 

em sede dos aclaratórios sem que possa falar em extrapolação dos 
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limites do art. 619 do Diploma Processualista” (STJ - AgRg nos EDcl no 

REsp 1304376/AM – 5ª Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – Julgamento:  

02/08/2012 - DJe 13/08/2012). 

 

 4. Diante do exposto, aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça o 

acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja 

analisada a omissão na aplicação e interpretação do artigo 33, §4º, da 

Lei 11343/06. 

   São Paulo, 27 de maio de 2020. 

    FÁBIO BRAMBILLA 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
 (PORTARIA Nº 7904/16 – DOE DE 08.07.2016)” 

 

 

 

A C. Câmara, contudo, se negou a alterar o julgamento, 

alegando que o outro processo por tráfico de drogas indicado, mesmo que 

com condenação transitada em julgado antes do acórdão, estava ainda em 

andamento quando da r. sentença condenatória, negando-se a considerar 

referida condenação (já transitada em julgado) para afastar o redutor que 

acabou, indevidamente, concedido em duplicidade ao réu.  

 

Eis o teor do v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração 

Ministeriais: 
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Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o artigo 33, 

§4°, da Lei n° 11.343/06, e, consequentemente, o entendimento do C. Superior 

Tribunal de Justiça no tocante ao tema, autorizando a presente interposição de 

Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal. 

 

 

2 – DA CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL (ART. 33, §4º, DA 

LEI 11343/06) 

 

   O artigo 33, §4º da Lei 11343/06 está assim redigido: 

 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 

(...) 

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

 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só quando se 

diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide em sentido 

diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 48/788). 
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    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à hipótese, 

quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 63.816, RTJ 

51/126). 

 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido contrariou o 

artigo 33, §4º da Lei 11343/06. 

   

  Conforme se observa, o dispositivo mencionado possui requisitos a 

permitir a concessão da redução de pena, quais sejam: “desde que o agente seja 

primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem 

integre organização criminosa.”  

 

 No caso em tela, a r. sentença condenatória entendeu que referidos 

requisitos não estavam presentes, já que, respondendo o réu a outro processo 

também por tráfico de drogas, especificamente no caso em análise, fundamentou 

a consideração de dedicação a atividade criminosa.  

 

  E, desde logo, cumpre observar que o caso em tela prescinde de 

qualquer análise de provas, já que o v. acórdão reformou a sentença 

condenatória por considerar que processos ainda em andamento não 

poderiam ser considerados para impedir o redutor, ante a aplicação extensiva 

da Súmula 444 do STJ. 
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Ou seja, não se discute, no presente recurso, se há, ou não, prova 

de dedicação à atividade criminosa. A discussão se limita a fazer valer o 

entendimento do C. STJ de que processos, ainda que em andamento, podem 

ser validamente considerados para demonstração de atividade ilícita e 

fundamentação de negativa ao redutor. 

 

Aplica-se, ao presente recurso, o quanto já decidido pel C. STJ 

quando do julgamento do AgRg no AREsp 938.492/MG :  

“A conclusão pela inviabilidade de reconhecimento da referida 

minorante não demanda, na espécie, o revolvimento de matéria fático-

probatória, procedimento que, de fato, é obstado pela Súmula n. 7 

deste Superior Tribunal. O caso em análise, diversamente, demanda 

apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados 

nos autos, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da 

interpretação a ser dada às anotações constantes na folha de 

antecedentes penais do acusado.” 

 

  No caso concreto, além da efetiva colidência com o entendimento 

preconizado pelo C. STJ, cumpre asseverar que o processo indicado na r. 

sentença, considerado para negativa de redutor, transitara em julgado antes 

mesmo da prolação do acórdão ora recorrido. Mais ainda. No outro processo, 

o réu já obteve o benefício do redutor.  

 

  Ante a absurda situação instalada no processo, qual seja: a)  

desatendimento à orientação do STJ de que processos, ainda que em andamento, 
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podem servir para fundamentar a atividade criminosa; b) inobservância ao fato de 

que referida condenação utilizada pela sentença já transitara em julgado para as 

partes, antes mesmo da prolação do acórdão ora recorrido, e c) que naquele 

outro processo o réu já havia sido beneficiado com o redutor; foram opostos 

embargos de declaração, inclusive com cópia por imagem do acórdão do outro 

processo e da respectiva certidão de trânsito em julgado, porém sem alteração de 

resultado pela C. Câmara.  

 

  Evidente, assim, a imprescindibilidade da interposição do presente 

Recurso Especial.  

 

  Com o devido respeito, mas o C. STJ já sedimentou que ao 

magistrado cabe a análise da existência de circunstâncias que demonstrem, ou 

não, o envolvimento do agente em atividade criminosa e, nesse contexto, mesmo 

processos em andamento, que não configurem maus antecedentes ou 

reincidência, podem ser considerados, como foram pela nobre Magistrada de 

primeiro grau. 

 

  Desta forma, não caberia ao acórdão recorrido afastar a 

fundamentação da r. sentença pelo simples fato de o processo indicado  (também 

por tráfico de drogas) estar, ainda, em andamento quando de sua prolação, sob 

suposta aplicação extensiva da Súmula 444 STJ.  
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  Menos sentido faz, ainda, a conclusão do v. acórdão de reformar a r. 

sentença, mesmo após o Ministério Público ter oposto embargos de 

declaração para suprir a omissão de que o processo então mencionado já 

estava com condenação transitada em julgado para ambas as partes (antes 

mesmo da prolação do acórdão ora recorrido) e que, nesse outro feito, já 

havia o réu recebido o redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11343/06.  

 

  Assim, ao aplicar o redutor sob fundamento de que o processo 

mencionado pela r. sentença estava em andamento, mesmo após os embargos 

Ministeriais já mencionados, o v. acórdão acabou concedendo a traficante, com 

dupla condenação em segundo grau, uma delas já transitada em julgado, 

novo benefício do redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11343/06, em franca 

oposição ao sentido e finalidade prevista pela lei.  

 

  Da própria natureza, motivos de criação e finalidade do artigo 33, 

§4º, da Lei 113436/06 ora em análise, é manifesta a contrariedade entre o que foi 

pretendido pela lei federal e a respectiva aplicação dada pelo v. acórdão recorrido, 

que concedeu, pela segunda vez, o redutor a réu que acabara de receber o mesmo 

benefício em condenação anterior por tráfico de drogas.  

 

   A respeito, cumpre mencionar a precisa jurisprudência do C. STJ que, 

ao analisar o benefício em análise, devidamente trata de sua natureza, finalidade e 

limites de aplicação, afastando qualquer violação a Súmula 444 STJ:  
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“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRÁFICO DE DROGAS. 

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 

4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 

CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. 

POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 

SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 

INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons 

antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e 

que não se dedique a atividades delituosas. A razão de ser da causa 

especial de diminuição de pena é justamente punir com menor 

rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do 

tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato 

isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da 

mencionada lei federal. 

2. Certo é que a existência de inquéritos policiais ou de ações 

penais em andamento não possuem o condão de exasperar a 

reprimenda-base, consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste 

Superior Tribunal. Essa, aliás, é a essência do princípio da 

presunção de não culpabilidade. Contudo, não há óbice a que 

processos em andamento ou mesmo condenações ainda sem a 

certificação do trânsito em julgado possam, à luz das 

peculiaridades do concreto concreto, ser considerados elementos 

aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de 

reiteração delitiva (ensejando, por conseguinte, a necessidade de 

prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo para 
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evidenciar, como no caso, a dedicação do acusado a atividades 

criminosas, notadamente quando verificado que as anotações 

anteriores também são relativas ao crime de tráfico de drogas. 

3. O registro de feitos criminais em curso ou condenações ainda 

pendentes de definitividade podem afastar o redutor não por 

ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos 

elencados pelo legislador, quais sejam, a primariedade e a 

existência de bons antecedentes, mas pelo descumprimento do 

terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que é a 

ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas e a sua 

não integração em organização criminosa. 

4. Importante a observação de que não basta a existência de uma 

condenação anterior ou de um processo em andamento para autorizar 

a conclusão de que o acusado se dedica a atividades criminosas, 

notadamente quando o crime anterior em nada interferir na 

compreensão de que se trata de um pequeno traficante ou de um 

traficante ocasional. 

5. É possível que o julgador que, dentro de sua discricionariedade 

juridicamente vinculada, possa livremente valorar as provas carreadas 

aos autos e os demais dados constantes do processo - inclusive os 

depoimentos de testemunhas ou mesmo a confissão do acusado - para, 

se for o caso, se convencer de que o agente não é merecedor do 

benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se 

dedicar a atividades criminosas. 

6. A conclusão pela inviabilidade de reconhecimento da referida 

minorante não demanda, na espécie, o revolvimento de matéria 

fático-probatória, procedimento que, de fato, é obstado pela 

Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. O caso em análise, 

diversamente, demanda apenas a revaloração de fatos 

incontroversos que já estão delineados nos autos, bem como a 
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discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser 

dada às anotações constantes na folha de antecedentes penais do 

acusado. 

7. Em razão das peculiaridades do caso - sanção superior a 4 anos e 

inferior a 8 anos, existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis 

(tanto que a pena-base ficou estabelecida acima do mínimo legal) e de 

elementos que evidenciam que o acusado se dedica a atividades 

criminosas (no caso, ao narcotráfico) -, deveria ser fixado o regime 

inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 

3º, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 

da Lei n. 11.343/2006. Contudo, uma vez que o Ministério Público, nas 

razões do recurso especial, pleiteou expressamente a imposição do 

regime inicial semiaberto de cumprimento de pena - pedido novamente 

reiterado no agravo regimental -, deve ser esse o regime estabelecido 

ao acusado. 

8. Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, seja em razão da ausência de preenchimento do 

requisito objetivo (reprimenda superior a 4 anos de reclusão), seja pelo 

não preenchimento do requisito subjetivo (existência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis e de elementos que evidenciam a dedicação do 

agente a atividades criminosas, a evidenciar que a medida não se 

mostra, no caso, suficiente para a prevenção e a repressão do delito 

perpetrado, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal). 

9. Agravo regimental provido para: a) afastar a minorante prevista no 

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, elevar a 

reprimenda do acusado para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 

dias-multa; b) fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de 

pena; c) afastar a substituição da reprimenda privativa de liberdade por 

restritiva de direitos. 
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(AgRg no AREsp 938.492/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 

TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016)”. 

 

   A jurisprudência assim vem tratando do tema em questão: 

 

“PROCESSUAL PENAL.  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 

PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. 

DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA.  UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS 

E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 

I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 

pressupõe o preenchimento pelo Réu  de  todos  os requisitos 

cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii)   

não  dedicação  em  atividade  criminosa;  iv)  não  integrar 

organização criminosa. 

II - O crime de  tráfico de drogas deve ser analisado sempre com 

observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto 

no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de  

determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao 

delito,  atendendo,  assim,  ao  princípio  da  vedação  de proteção 

deficiente. 

III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou 

ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu 

se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício 

legal previsto  no  artigo  33,  §4º,  da  Lei  11.343/06.   

IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de 

pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico 
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de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à 

atividade criminosa por  não  desempenhar  atividade  lícita, bem como 

porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". 

Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento 

firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça. 

(EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)” 

 

“PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 

PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.  INAPLICABILIDADE.  

RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.  DEDICAÇÃO À 

ATIVIDADE  CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTIDADE 

NÃO ELEVADA DE DROGA. MODO SEMIABERTO. ADEQUADO. 

MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.  FALTA 

DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. WRIT NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no 

sentido de que  não  cabe  habeas  corpus  substitutivo do recurso 

legalmente  previsto  para a hipótese, impondo-se o não conhecimento 

da  impetração,  salvo quando constatada a existência de flagrante 

ilegalidade no ato judicial impugnado. 

2.  Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os 

condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 

um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, 

possuírem   bons  antecedentes  e  não  se  dedicarem  a  atividades 

criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
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3.   A existência de outros processos criminais,  pendentes  de 

definitividade,  embora  não  sirvam  para  a  negativa valoração 

da reincidência  e  dos  antecedentes  (Súmula  n.  444  do STJ), 

podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 

n. 11.343/2006,  quando  permitem  concluir  que o agente é 

habitual na prática delitiva. Precedentes. 

4.  Hipótese em que a instância antecedente negou, motivadamente, a 

aplicação do redutor, diante da comprovada habitualidade delitiva do 

paciente,  evidenciada no fato de que responde a outras ações penais 

por crimes de roubo e extorsão. 

5.  Na identificação do modo inicial  de  cumprimento de pena, o 

magistrado deve expor motivadamente sua  escolha,  atento  às 

diretrizes  do  art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo 

crime de tráfico de drogas, às do art. 42 da Lei de Drogas. 

6.  Embora a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes 

sejam argumentos idôneos para se estabelecer o regime mais grave, in 

casu,  o  inicial  fechado, como imposto pelo Tribunal de origem, se 

mostra   desarrazoado,   considerando-se  as  demais  circunstâncias 

favoráveis  ao  paciente  e  não  ser  elevada a quantidade de droga 

apreendida (38 g de cocaína). 

7. Fixada a pena em 5 anos de reclusão, verificada a primariedade do 

paciente e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime 

semiaberto  é  o  cabível  para prevenção e reparação do delito, nos 

termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal (Precedentes). 

8. Estabelecido o quantum da sanção corporal em patamar superior a 4 

anos de reclusão, é inadmissível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, pela falta do preenchimento do 

requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 
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9. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, 

para fixar o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da 

pena privativa de liberdade. 

(HC 378.574/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)” 

 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA DE QUE CUIDA O ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 

11.343/2006. AGRAVANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES 

CRIMINOSAS. 

1. Embora a primariedade e os bons antecedentes exijam sentença 

condenatória com trânsito em julgado, a aferição da dedicação à 

atividade criminosa pode ser extraída pelo julgador a partir de 

outros elementos de prova constantes dos autos. 

2. A certidão de antecedentes criminais, bem como o fato de já ter 

sido preso e responder a outra ação penal por crime de roubo, 

permite concluir que o réu se dedica a atividades criminosas, não 

preenchendo os pressupostos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 

11.343/06. 

3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 101.913/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).” 

 

 

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA 

MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 
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CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. 

DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA E 

EXTINÇÃO DA MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 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 

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. 

III - A condenação anterior, ainda que não transitada em julgado, 

a despeito de não configurar maus antecedentes, é causa 

suficiente para impedir a incidência da minorante, eis que há 

indicativo de que o paciente se dedicaria "às atividades 
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criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no 

§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (precedentes). 

IV - Os pleitos de fixação de regime mais brando, conversão da pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos e extinção da multa não 

merecem guarida, pois sequer foram analisados pelo eg. Tribunal a 

quo. Assim sendo, fica impedida esta Corte de analisar a quaestio 

ventilada no mandamus, sob pena de indevida supressão de instância 

(precedentes). 

Habeas Corpus não conhecido. 

(HC 313.318/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 07/05/2015, DJe 21/05/2015)” 

 

“PENAL E PROCESSUAL.  TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE 

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

DE DROGAS. FATOS CRIMINAIS PENDENTES DE 

DEFINITIVIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.  

1. Consoante entendimento desta Corte, inquéritos policiais 

e ações penais em curso não podem ser utilizados para 

valoração negativa dos antecedentes e da reincidência 

(Súmula 444). Todavia, é possível que esses fatos criminais 

sejam utilizados para justificar o afastamento da causa 

especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da 

Lei n. 11.343/2006, quando possibilitarem a conclusão de 

que o agente participa de organização criminosa ou se 

dedica a atividades ilícitas.  
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2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 701543/ES, 

QUINTA TURMA, REL MINISTRO GURGEL ED FARIA, J. 

23/02/2016, DTe 14/03/2016)”. 

 

 

Por seu acerto, portanto, deve prevalecer nos autos a orientação 

do C. STJ acerca da matéria, de forma a cassar o v. acórdão recorrido, com o 

restabelecimento da r. sentença condenatória de primeiro grau.  

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

  

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a fim 

de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação do v. acórdão de fls. 

228/243 (e do que rejeitou os embargos de declaração Ministeriais), com o 

restabelecimento integral da r. sentença de primeiro grau e das penas lá aplicadas.  

 

   São Paulo, 01 de julho de 2020. 

 

   FÁBIO BRAMBILLA 
  PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
     (PORTARIA Nº 7904/16 – DOE DE 08.07.2016)
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