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Nota: O Plenário do STF, no julgamento do HC 97.256, declarou incidentalmente a 
inconstitucionalidade da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela 
pena restritiva de direitos prevista nos arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006 
(Lei de Drogas). A execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de 
direitos” do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi suspensa pela Resolução 5/2012 
do Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da Constituição.

 � O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização 
da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e 
complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a 
força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção 
criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou 
de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subje-
tivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva 
pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do 
julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. No momento sentencial 
da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricio-
nariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado 
e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física 
do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade 
de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade 
sancionatória. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos 
efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa 
que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a 
sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o 
fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função 
retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais 
penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção- 
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-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no 
caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao 
mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do 
gênero. (...) Ordem parcialmente concedida tão somente para remover o óbice da 
parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada 
a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo 
diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, 
da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de 
direitos, determinando-se ao juízo da execução penal que faça a avaliação das condi-
ções objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do paciente.
[HC 97.256, rel. min. Ayres Britto, j. 1º-9-2010, P, DJE de 16-12-2010.]

 = ARE 663.261 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 13-12-2012, P, DJE de 6-2-2013, rg
 � A execução do crime mediante o emprego de violência é circunstância impeditiva 

da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos 
do art. 44, I, do CP. Interpretação que pretenda equiparar os crimes praticados com 
violência doméstica contra a mulher aos delitos submetidos ao regramento previsto 
na Lei dos Juizados Especiais, a fim de permitir a conversão da pena, não encontra 
amparo no art. 41 da Lei 11.340/2006.
[HC 129.446, rel. min. Teori Zavascki, j. 20-10-2015, 2ª T, DJE de 6-11-2015.]
 � Evidencio (...) que a condição de estrangeiro sem residência no País não afasta, 

por si só, o benefício da substituição da pena.
[HC 94.477, rel. min. Gilmar Mendes, j. 6-9-2011, 2ª T, DJE de 8-2-2012.]
Vide HC 94.016, rel. min. Celso de Mello, j. 16-9-2008, 2ª T, DJE de 27-2-2009
 � A questão de direito diz respeito à possibilidade de substituição da pena priva-

tiva de liberdade aplicada ao recorrente quanto ao crime de posse ilegal de arma 
de fogo por restritiva de direitos. Não há que se falar em direito subjetivo do réu à 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os requisitos 
objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 44 do CP para a substituição da pena priva-
tiva de liberdade por restritiva de direitos foram, em tese, preenchidos. Na espécie, 
o recorrente também foi condenado, em concurso material, pelo crime de tráfico de 
drogas. O Plenário desta Suprema Corte, por maioria, declarou, incidentalmente, 
a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de 
direitos”, constante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e da expressão “vedada 
a conversão de suas penas em restritivas de direitos”, contida no art. 44 do mesmo 
diploma legal. Nos termos do § 1º do art. 69 do CP: “quando ao agente tiver sido 
aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os 
demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código”. Uma vez 
afastada a vedação contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, forçoso se faz também 
o afastamento do óbice do art. 69, § 1º, do CP, a fim de permitir ao magistrado de 
primeiro grau a análise da possibilidade de concessão do benefício da substituição 
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da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso concreto.
[RHC 100.657, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-9-2010, 2ª T, DJE de 8-2-2011.]
 � Nos termos do art. 44 do CP, não é possível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos quando a reprimenda for fixada acima de quatro 
anos e existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
[HC 102.474, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 24-8-2010, 1ª T, DJE de 17-9-2010.]

 = HC 101.917, rel. min. Cármen Lúcia, j. 31-8-2010, 1ª T, DJE de 9-2-2011
Vide HC 99.888, rel. min. Eros Grau, j. 24-11-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010
vide HC 94.874, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-10-2008, 1ª T, DJE de 12-12-2008
 � A incidência de duas circunstâncias qualificadoras não determina, necessaria-

mente, a fixação de regime de pena mais gravoso do que o estabelecido na lei nem 
a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Somente o legislador penal pode estabelecer proibições para a fixação do regime 
aberto de cumprimento da pena e para a substituição da pena. Ausentes razões 
idôneas que autorizem a fixação do regime mais gravoso (art. 33, § 2º, c, e § 3º, 
do CP) e a vedação à pena alternativa (art. 44 do CP), o recurso deve ser provido. 
Fica determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas 
de direitos (art. 44, § 2º, do CP), a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.
[RHC 100.810, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 12-3-2010.]
 � Consoante o inciso III do art. 44 do CP, a culpabilidade é óbice à substituição 

da pena, muito embora, quanto à reincidência, o obstáculo decorra de nova prática 
de crime doloso.
[HC 100.006, rel. min. Marco Aurélio, j. 2-2-2010, 1ª T, DJE de 19-2-2010.]
Vide HC 93.515, rel. min. Marco Aurélio, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2009
 � Inocorre substituição da sentença condenatória quando o STJ, após reduzir a 

reprimenda aplicada, simplesmente determina ao juízo de primeiro grau a realização 
de nova substituição da pena corporal, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.
[HC 97.206, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 10-11-2009, 1ª T, DJE de 11-12-2009.]
 � A reincidência é óbice à substituição da pena restritiva da liberdade pela restritiva 

de direitos. (...) Prepondera, no concurso de agravantes e atenuantes, a reincidência.
[HC 93.515, rel. min. Marco Aurélio, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2009.]

 = HC 114.047, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 16-10-2012, 2ª T, DJE de 9-11-2012
Vide HC 100.006, rel. min. Marco Aurélio, j. 2-2-2010, 1ª T, DJE de 19-2-2010
 � Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (...) A via 

de habeas corpus é incompatível com o exame dos requisitos de ordem subjetiva do 
art. 44, III, do CP, sob pena do revolvimento de matéria fático-probatória, sem 
prejuízo de a matéria ser submetida ao juízo das execuções criminais.
[HC 94.936, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 31-3-2009, 1ª T, DJE de 24-4-2009.]

 = HC 101.399, rel. min. Dias Toffoli, j. 25-10-2011, 1ª T, DJE de 28-11-2011
 = HC 96.011, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 10-8-2010, 2ª T, DJE de 10-9-2010



substituição da pena

145sumário

 � Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a não substituição 
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme estabelece o 
inciso III do art. 44 do CP.
[RHC 95.779, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 3-3-2009, 2ª T, DJE de 20-3-2009.]

 = HC 103.824, rel. min. Ayres Britto, j. 5-10-2010, 2ª T, DJE de 5-11-2010
 = HC 100.791, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-11-2009, 1ª T, DJE de 11-12-2009
 � Os juízos de primeiro e segundo graus mantiveram-se silentes quanto ao requisito 

subjetivo ligado à reincidência genérica para a substituição da pena corporal pela 
restritiva de direitos. Embora tenha a falta de prequestionamento do tema levado 
ao não conhecimento do recurso especial no STJ, subsiste o constrangimento ilegal 
contra o paciente. A falta de fundamentação no tocante à denegação do benefício 
previsto no art. 44 do CP ofende o princípio da individualização da pena. Prece-
dente. Ordem concedida em parte para que o juiz de primeira instância profira 
nova decisão quanto à questão.
[HC 94.990, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 2-12-2008, 1ª T, DJE de 19-12-2008.]
 � Toda vez que alguém é condenado por crime doloso a pena não superior a qua-

tro anos, o julgador deve manifestar-se, fundamentadamente, se é ou não o caso 
de substituição da sanção corporal pela restritiva de direitos. Estando presentes os 
seus pressupostos, a substituição torna-se imperativa. É necessário, pois, que o juízo 
fundamente a não aplicação do art. 44 do CP, sob pena de ofensa ao princípio da 
individualização da pena.
[HC 94.874, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-10-2008, 1ª T, DJE de 12-12-2008.]

 = RHC 104.537, rel. min. Celso de Mello, j. 21-9-2010, 2ª T, DJE de 28-10-2010
Vide HC 102.474, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 24-8-2010, 1ª T, DJE de 17-9-2010
vide HC 100.791, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-11-2009, 2ª T, DJE de 11-12-2009
 � Alegação de constrangimento ilegal imposta ao paciente pelo STJ por ter negado 

ao paciente o direito à substituição da pena de reclusão por pena restritiva de direito: 
ocorrência. (...) Inobservância do procedimento ocorrida em razão de equivocada 
classificação jurídica do fato na denúncia, vício que deveria ter sido afastado pelo 
juiz da causa no ato de recebimento da inicial. (...) Discussão relativa à possibilidade 
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que surgiu 
quando o STJ afastou a agravante prevista no art. 61, II, g, do CP e provocou efetivo 
prejuízo para o paciente em razão de poder ele pleitear o benefício perante o TRF 1ª 
Região, mediante o ajuizamento de revisão criminal. Habeas corpus parcialmente 
conhecido e na parte conhecida deferida parcialmente a ordem.
[HC 91.760, rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-10-2007, 1ª T, DJE 29-2-2008.]
 � Não cabe substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

em delitos militares, sendo inaplicável a analogia na espécie.
[HC 91.155, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-6-2007, 1ª T, DJE de 10-8-2007.]

 = HC 94.083, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 9-2-2010, 2ª T, DJE de 12-3-2010
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 � A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos depende 
do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos exigidos em lei.
[HC 83.582, rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-4-2007, 2ª T, DJE de 11-5-2007.]
 � (...) com relação ao tema da possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, a jurisprudência da Corte adota o entendimento 
de que não existe direito subjetivo ao cumprimento de pena em regime aberto, 
nem tampouco, por conseguinte, à substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos.
[HC 84.306, rel. min. Gilmar Mendes, j. 6-3-2007, 2ª T, DJE de 10-8-2007.]

 = HC 84.075, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 6-4-2004, 1ª T, DJ de 6-8-2004
 � A autodefesa consubstancia, antes de mais nada, direito natural. O fato de o 

acusa do não admitir a culpa, ou mesmo atribuí-la a terceiro, não prejudica a subs-
tituição da pena privativa do exercício da liberdade pela restritiva de direitos, des-
cabendo falar de “personalidade distorcida”.
[HC 80.616, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-9-2001, 1ª T, DJ de 12-3-2004.]


