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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo analisar as principais causas de impetração do habeas 

corpus, em razão disso foi realizada a leitura integral de todos os acórdãos proferidos pelo 

Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2017, especificamente 

no crime de tráfico de drogas, delimitação necessária para que fosse possível uma real 

compreensão sobre o tema. Buscou-se compreender se de fato há um uso exagerado deste 

remédio constitucional ou se na verdade ocorre um processo de democratização do processo 

penal decorrente do princípio do acesso à justiça que acaba por permitir este tipo de conduta. 

Visando uma abordagem aprofundada foi feita também uma análise dos principais aspectos do 

habeas corpus bem como sua história dentro do direito brasileiro, em conjunto com uma 

pesquisa jurisprudencial e doutrinária, sendo realizada depois a comparação dos principais 

acórdãos de acordo com as controvérsias existentes, momento no qual foi possível perceber a 

falha estrutural existente no ordenamento jurídico que permite este subjetivismo judicial 

causador de tamanha insegurança jurídica. 

 

Palavras-chave: Democratização. Insegurança jurídica. Subjetivismo judicial. Ineficácia 

recursal. Motivação  



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to analyze the main causes of habeas corpus prosecution, as 

a result of the full reading of all judgments handed down by the Superior Court of Justice and 

the Supreme Court in 2017, specifically in the crime of trafficking in human beings. drugs, 

necessary delimitation so that a real understanding on the subject was possible. We sought to 

understand if there is in fact an overuse of this constitutional remedy or if in fact there is a 

process of democratization of criminal proceedings resulting from the principle of access to 

justice that eventually allows this type of conduct. Aiming at an in-depth approach, it was also 

made an analysis of the main aspects of habeas corpus as well as its history within the Brazilian 

law, together with a jurisprudential and doctrinal research, being made after the comparison of 

the main judgments according to the existing controversies, moment in the moment. which was 

possible to perceive the structural flaw existing in the legal system that allows this judicial 

subjectivism that causes such legal insecurity. 

 

Keywords: Democratization. Legal insecurity. Judicial Subjectivism. Recursive 

Ineffectiveness.  Motivation
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1  INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação é fruto de uma pesquisa que buscou analisar os acórdãos, em 

sede de Habeas Corpus, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 

Federal, para que fosse possível observar se, de fato, há uma banalização no uso deste 

instrumento ou se o seu uso é fruto da democratização do processo penal, ocasionado pela 

ineficácia de seu sistema. 

A priori, conforme dita a própria Constituição Federal, o Habeas Corpus apenas deve 

ser utilizado para tutelar a liberdade de ir e vir, quando esta sofre ameaça ou injusto 

constrangimento. No entanto, como se poderá notar ao longo deste trabalho, não foi sempre 

assim. 

Desde o seu surgimento até os dias atuais, ocorreram modificações no uso deste 

instrumento, não só por parte da legislação como também na própria doutrina e na 

jurisprudência, o que até os dias atuais acaba por dar margem a dúvidas quanto à abusividade, 

ou não, no seu manejo. 

É possível notar que não há um entendimento uniforme acerca da matéria, o que acaba 

dando ensejo a decisões judiciais embasadas em fundamentos abstratos, conduzidos por um 

subjetivismo judicial. Logo, o presente trabalho objetiva fazer o seguinte questionamento: há 

de fato uma banalização na impetração do habeas corpus, ou seria ele um mecanismo de 

democratização do processo penal diante da sua ineficácia, aliada a este subjetivismo judicial?  

Apesar de existirem muitos posicionamentos sobre o tema, a grande maioria deles 

provoca inúmeras interpretações, quando, por exemplo, os tribunais superiores começam a se 

manifestar pelo não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo de recurso, salvo em casos 

de decisões teratológicas. Mas o que seriam essas decisões? O que seria manifesta ilegalidade? 

Não foi explicado e, justamente, em casos como este que o subjetivismo judicial é usado de 

forma latente. 

Assim, o presente trabalho utilizou-se de uma metodologia descritiva, qualitativa, 

quantitativa, de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. A hipótese sustentada na presente 

dissertação é que há, de fato, uma insegurança jurídica, permitida não só pela própria legislação 

como pelas manifestações dos Tribunais Superiores, em que cláusulas abertas são a todo tempo 

fundamentos de decisões, bem como decisões muitas vezes pacificadas e sumuladas são 

desrespeitadas pelos juízes e tribunais, o que acaba por gerar essa desorganização no 

ordenamento jurídico. 
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Em que pese no início desta pesquisa ter-se buscado por analisar todas as decisões 

proferidas em sede de habeas corpus, diante do vasto número de remédios constitucionais 

encontrados, percebeu-se a necessidade de ser feito o devido recorte. Desta forma, como esta 

coleta de dados começou em 2018, o ano de 2017, por ser mais próximo e assim capaz de 

fornecer resultados mais atualizados e completos, foi o escolhido, sendo apenas analisados os 

acórdãos proferidos pelo STJ e pelo STF. 

E por fim, optou-se pela escolha de um crime em especial, no caso, o tráfico de drogas, 

em razão de este ser alvo de muitas das impetrações de habeas corpus, como foi possível 

perceber no início desta pesquisa, sendo assim possível analisar os dados de forma mais 

equânime, para que, assim, todas as questões que envolvem o tema pudessem ser 

compreendidas e avaliadas. 

Nesta pesquisa, foi possível encontrar 1.317 acórdãos no STJ, em sede de habeas corpus, 

no ano de 2017, a respeito do crime de tráfico de drogas e 78 proferidos pelo STF. Sendo, então, 

apresentadas nesta dissertação as principais motivações de impetração, bem como as 

controvérsias encontradas nos acórdãos analisados. 

A partir dos resultados, procurou-se explicitar os principais fundamentos apresentados 

nas decisões judiciais, que comprovaram a hipótese levantada na presente dissertação - de fato, 

não há uma coerência e proporcionalidade nos julgamentos. Por muitas vezes, casos 

semelhantes têm decisões diferente, e como dito anteriormente, o subjetivismo judicial acaba 

por imperar, gerando esta insegurança jurídica. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma. A primeira parte (Capítulo 2) está 

subdividida em dois subcapítulos. No primeiro, é retratada a importância de um olhar 

interdisciplinar do direito e no segundo subcapítulo procura-se explicar a escolha do objeto, 

dificuldades encontradas e sobre a importância de uma pesquisa empírica para que se possa 

fazer uma análise completa de um fato, sem que se esteja contaminado por questões internas e 

que, assim, seja possível fazer reflexões sobre os problemas que envolvem a questão. 

A segunda parte (Capítulo 3) foi dividida em três subcapítulos. No primeiro, é trazido o 

conceito de Habeas Corpus, bem como sua natureza jurídica, alvo também de discussão 

doutrinária. No segundo subcapítulo, é feita uma pequena explanação do histórico do Habeas 

Corpus, no Brasil, não de forma aprofundada, mas mostrando os principais aspectos, uma vez 

que se trata de ponto de grande relevância em razão das próprias transformações ocorridas ao 

longo do tempo no manejo deste instrumento. E, ao final, no terceiro subcapítulo, faz-se 

referência às principais discussões jurídicas e doutrinárias sobre a impetração do habeas corpus. 
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A terceira parte (Capítulo 4) propõe-se a trazer a principal motivação desta dissertação, 

ou seja, se de fato há uma banalização no manejo do habeas corpus ou se a utilização deste 

remédio constitucional é apenas fruto da democratização do processo penal. Para isso, são 

trazidos os principais dados colhidos na pesquisa, bem como apresentados alguns acórdãos, em 

sede de habeas corpus, de forma a confrontá-los e, assim, possibilitar uma melhor compreensão 

de todas as questões envolvidas. 

E, por fim, a conclusão retoma a tudo o que foi analisado, ressaltando sempre, que não 

se objetiva aqui defender nenhuma posição sobre o tema, mas explicitar e demonstrar que de 

fato há um problema estrutural no ordenamento, sendo necessário uniformiza-lo para que seja 

gerada uma maior estabilidade e segurança jurídica. 
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CAPÍTULO I - DA IMPORTÂNCIA DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

1.1. Contextualizando a Pesquisa 

 

No presente capítulo, procura-se demonstrar o quão importante foi a pesquisa empírica 

para uma melhor compreensão sobre o tema que envolve o manejo do uso do habeas corpus 

bem como o caminho conduzido para que pudesse ser feita uma clara definição do objeto, 

através de um recorte tido como necessário, até a pesquisa em si. 

Assim nos próximos subcapítulos serão apontadas as referências necessárias para a 

presente pesquisa, os desafios encontrados, com a devida elucidação e definição do tema que 

só através de uma visão interdisciplinar do direito aliado à pesquisa empírica seria possível 

alcançar. 

 

1.2 A necessidade de uma análise interdisciplinar do Direito 

 

O campo do Direito quando tradicionalmente olhado por um viés apenas positivado, 

tem por consequência uma naturalização, tal perspectiva dogmática leva a uma restrição das 

portas do conhecimento, pois conduz o intérprete ou aplicador do direito a uma mecanização 

através da simples subsunção à lei. Tal efeito é comumente observado quando se percorre o 

caminho da didática dos livros para a prática forense, momento no qual é possível observar que 

o Direito não pode caminhar sozinho. Sobre o tema Edgar Morim: 

 

A reforma necessária do pensamento é aquela que gera um pensamento do contexto e 

do complexo. O pensamento contextual busca sempre a relação de inseparabilidade e 
as inter-retroações entre qualquer fenômeno e seu contexto, e deste com o contexto 

planetário. O complexo requer um pensamento que capte relações, inter-relações, 

implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que são 

simultaneamente solidárias e conflitivas (como a própria democracia, que é o sistema 

que se nutre de antagonismos e que, simultaneamente, os regula), que respeite a 

diversidade, ao mesmo tempo que a unidade, um pensamento organizador que 

conceba a relação recíproca entre todas as partes.1  

 

É justamente neste ponto que aparece a necessidade de relativizar o direito, de 

desnaturalizar o comum através de um olhar neutro, distante do objeto, para que se possa 

analisar a realidade como um todo e problematizar as questões, sem se ater ao que diz a lei 

 
1MORIN, Edgar. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. São Paulo: Cortez, 2005, p.23. 
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positivada e fazer justamente esse caminho interdisciplinar2, extremamente necessário para uma 

completa compreensão sobre o tema. 

Segundo Goldman, através de um olhar interdisciplinar da realidade é possível que 

tenhamos um entendimento mais completo entre o seu todo e as partes que o formam. De acordo 

com ele, apenas através de um dialético de pensar, baseado na historicidade, poderia ser 

possível uma maior integração entre as ciências. Desta forma, o materialismo histórico e 

dialético acabou por resolver, pelo menos em parte, o problema da fragmentação do 

conhecimento quando colocou a historicidade e as leis do movimento dialético da realidade 

como fundamentos para todas as ciências.3 

A partir de então, a ideia de interdisciplinaridade vem sendo debatida nos diferentes 

âmbitos científicos e, muito principalmente, na educação. O que se pode dizer é que tanto as 

formulações filosóficas do materialismo histórico e dialético quanto as proposições 

pedagógicas das teorias críticas acabaram por trazer contribuições importantes para esse novo 

enfoque epistemológico. 

Conforme Kant de Lima e Bárbara Lupetti, se a experiência jurídica mostra situações 

concretas em que a norma jurídica deve ser aplicada, a Teoria do Direito deve estudar tais 

situações e elaborar possíveis soluções para os problemas jurídicos que se manifestam.4 Essa 

vivência do Direito no contexto real permite sua efetividade no campo social e seus conflitos 

são fundamentais para a compreensão desse fenômeno que é dinâmico. Mesmo com essa 

importância evidente, as manifestações práticas do Direito são desconsideradas. Mesmo na 

formação universitária, momento em que o estudante tem um contato maior com o Direito num 

ambiente que se baseia nos fundamentos da ciência e da metodologia científica, percebe-se uma 

desvalorização desses estudos, vistos em muitos casos até através de “chacotas”, pelos demais 

 
2Sobre o tema, Fragale Filho ensina: “A sociologia jurídica pode ser uma fundamental alavanca [para 

desnaturalizar as certezas produzidas pelo direito], na medida em que ela impulsione a adoção de uma postura 

‘epistemológica’ que lance a semente da dúvida, que elimine os obstáculos de uma discussão mais aberta e 

questionadora (...) Ensinar (e aprender) sociologia jurídica nas faculdades de direito é uma necessidade para 

desmistificar certezas e explicar que o mundo é muito mais complexo e inseguro do que sugere a certeza da norma, 
é uma necessidade para explicitar como o mundo do direito é fruto de construções circunstanciais e cambiantes. 

Embora seja tão difícil viver sem as aparentes e ingênuas certezas do direito, seria uma pena se esquecêssemos 

que, entre os extremos do negro e do branco, há inúmeras tonalidades de cinza.” FRAGALE FILHO, Roberto. 

Ensinar sociologia jurídica nas faculdades de Direito: possibilidades e significados In: CERQUEIRA, Daniel 

Torres de; FRAGALE FILHO, Roberto. (Orgs.). O ensino jurídico em debate: o papel das disciplinas 

propedêuticas na formação jurídica. 1. ed. Campinas: Millennium, 2007, p.55-6. 
3GOLDMAN, Lucien. Dialética e cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p.25. 
4KANT DE LIMA, Roberto; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. O desafio de realizar pesquisa empírica no 

Direito: uma contribuição antropológica. In: ABCP. 7º Encontro da ABCP. 2010. Recife, p. 14-5. Disponível em 

http://www.uff.br/ineac/?q=o-desafio-de-realizar-pesquisaempirica-no-direito . Acesso em: 2 jun. 2019. 
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integrantes do Poder Judiciário, desacreditando não apenas os dados empíricos apresentados 

como também o conhecimento científico de uma forma geral exposto em pesquisas. 

Contraditoriamente, tais profissionais do Judiciário valorizam claramente a reprodução 

de valores e ideologias que são postas no Direito através de opiniões e de conclusões, que na 

maioria das vezes não seguem qualquer padrão de estudo criterioso, muitos menos adotam o 

rigor científico. 

Conseguir se desvencilhar desta forma de aprender positivada e abstrata do Direito, com 

certeza, é um dos maiores desafios de qualquer pessoa que se propõe a iniciar uma pesquisa 

empírica, uma vez que o Direito, aparentemente, traz respostas para tudo, porém estas começam 

a ser colocadas em dúvida quando se percorre esse caminho interdisciplinar. 

Os códigos, a constituição, os manuais, apesar de muitas vezes serem bases de 

fundamentos de muitos trabalhos acadêmicos ou mesmo fontes de decisões judiciais acabam 

por não fornecer respostas seguras, se olhados de forma isolada, para resolver questões que 

assolam os Tribunais. 

No caso da presente dissertação, como compreender todas as controvérsias que existem 

ao redor do manejo do habeas corpus? Em que pese ser de suma importância refletir sobre as 

diversas posições doutrinárias sobre o tema, o debate acabaria por se esvaziar, se não fosse feita 

uma pesquisa empírica sobre o assunto, adentrando, como no presente caso, aos julgados do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para que fosse possível tirar 

conclusões depois de colher os dados de fato, e não o caminho inverso, ou seja, colher 

informações concretas para confirmar pré-convicções. Sobre essa questão discorre Bárbara 

Gomes Lupetti Baptista: 

 

Ao contrário da construção dogmática do Direito, o estudo das práticas judiciárias, 

realizado a partir de pesquisas etnográficas de caráter antropológico, permite uma 

interlocução com o campo empírico, que incorpora à produção do saber jurídico os 

significados que os operadores do campo atribuem à Lei e às normas, possibilitando 

uma percepção não apenas mais completa, como também mais democrática dos 
fenômenos e dos institutos jurídicos. O trabalho de campo e especialmente a 

etnografia permitem perceber valores e ideologia diferentes daqueles que informam 

explicitamente os discursos oficiais do campo. No caso do Direito, é certo que o 

discurso teórico produzido no campo nem sempre encontra correspondência nas 

práticas judiciárias, e vice-versa. Isto se deve, segundo nos parece, não apenas ao fato 

de que existe uma notória incompatibilidade entre os rituais judiciários e os valores e 

a ideologia explicitados nos manuais e nos livros de doutrina, mas especialmente ao 

fato de que existe, para além disso, uma completa invisibilidade dos valores e da 

ideologia que norteiam os mesmos rituais.5 

 
5KANT DE LIMA, Roberto; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Como a Antropologia pode contribuir para a 

pesquisa jurídica? Um desafio metodológico. 2014, p.5. Disponível em: 

http://www.dan.unb.br/images/pdf/anuario_antropologico/Separatas%202013_I/Como%20a%20Antropologia%

20pode%20contribuir%20para%20a%20pesquisa%20juridica.pdf. Acesso em: 2 jun. 2019. 
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A partir da percepção da necessidade de um diálogo entre as diversas ciências, é possível 

conduzir uma pesquisa empírica para que seja possível chegar as causas de certa 

problematização, e quem sabe encontrar possíveis soluções para tal. No presente caso, foi de 

suma importância analisar os julgados e perceber por exemplo quais seriam as maiores razões 

de impetração de habeas corpus, bem como observar em que se baseou o aplicador do direito 

ao conceder ou não a ordem. O que se pode notar é que ao longo da pesquisa, de acordo com 

os dados que vão sendo coletados, mais questionamentos vão surgindo, o que nos permite ir 

além de uma desconstrução do objeto para uma clara compreensão da problemática. 

Através deste entrelace formado entre o Direito e as demais ciências, abre-se mão de 

uma concepção monolítica, fechada e restrita do Direito, para compreendê-lo além do campo 

do dever-ser e passar a confrontá-lo com esta realidade tão complexa. Tais ensinamentos foram 

de grande importância para que fosse possível conduzir a presente pesquisa, de forma neutra, 

livre de pré-conceitos e formalizando questionamentos ao longo das descobertas, como será 

demonstrado na presente dissertação. 

Todos esses aprendizados contribuíram desde o início para a definição do objeto até a 

conclusão do presente trabalho, e isso não seria possível sem que fosse permitido um olhar para 

os mais diversos tipos de saberes, construídos no decorrer de cada descoberta, debatido e 

analisado para que fosse possível chegar, ou pelo menos tentar, a algumas respostas, as quais o 

Direito de forma isolada não seria capaz de fornecer. 

 

1.3 A definição do objeto de pesquisa 

 

Desde quando se inicia os estudos nas matérias de Direito Penal e Processual Penal, na 

faculdade, uma gama de princípios e conceitos doutrinários é apresentada. Aprende-se, 

principalmente, que estes se encontram com um propósito limitador e ao mesmo tempo 

fundamentador da atuação estatal, no entanto estes ensinamentos generalizados acabam por ser 

meramente superficiais, quando se começa a analisar sua aplicação na prática. Sobre a questão 

do direito penal importante a observação feita por Nilo Batista: 

 

A ciência do direito penal tem por objeto o ordenamento jurídico-penal positivo e por 
finalidade permitir uma aplicação equitativa (no sentido de casos semelhantes 

encontrarem soluções semelhantes) e justa da lei penal. Tornando, como diz Novoa, 

‘segura e calculável a aplicação da lei’, estabelecendo limites e definindo conceitos, 

a dogmática subtrai daquela aplicação a irracionalidade, a arbitrariedade e a 

improvisação"'. Trata-se, portanto, de conhecer o direito aplicável, cujas normas não 
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são submetidas a qualquer confronto valorativo que transcenda, explicação e 

organização. Em outras palavras, o fazer dogmático não interpela a norma: acata-a 

(dogma), como objeto do conhecimento.6 

 

E foi justamente esse um dos grandes desafios da presente dissertação, conseguir se 

desvencilhar da letra fria da lei, ou dos ensinamentos dados nos livros, para conseguir 

compreender a realidade, confrontar os julgados, para que através de um comportamento 

neutro, sem filiação à determinada corrente jurídica e sem considerar apenas o que ditavam os 

dispositivos dos códigos, fosse possível decifrar, ao menos em parte, todos os questionamentos 

que envolveriam este objeto de análise. 

Durante esse caminho, foi possível perceber a importância, tanto da sociologia como da 

antropologia7, para que fosse possível uma reflexão sobre a realidade e através de um olhar 

completamente esvaziado de juízos valorativos fosse possível problematizar a questão e dentro 

dela tentar buscar respostas para todas as questões que envolviam o tema, tal não seria possível 

sem a pesquisa empírica. 

Sobre a importância da sociologia para a compreensão da realidade, e esse contrassenso 

entre teoria e prática, destaca Boaventura de Souza Santos: 

 

Contudo é próprio da sociologia reivindicar um ângulo de observação e de análise, 

um ângulo que, não estando fora do que observa ou analisa, não se dissolve 
completamente nele. Qual é, pois, esse ângulo e como mantê-lo nas condições 

presentes e próximas futuras? A rapidez, a profundidade e a imprevisibilidade de 

algumas transformações recentes conferem ao tempo presente uma característica 

nova: a realidade parece ser tomado definitivamente a dianteira da teoria. Com isto a 

realidade torna-se hiper-real e parece teorizar-se a si mesma. Essa autoteorização da 

realidade é o outro lado da dificuldade das nossas teorias em darem conta do que se 

passa e, em última instância, da dificuldade em serem diferentes da realidade que 

supostamente teorizam. Esta condição é, no entanto, internamente contraditória. A 

rapidez e a intensidade com que tudo tem acontecido se, por um lado, torna a realidade 

hiper-real, por outro, trivializa-a, banaliza-a, uma realidade sem capacidade para nos 

surpreender ou empolgar. Uma realidade assim torna-se fácil de teorizar, tão fácil que 

a banalidade do referente quase nos faz crer que a teoria é a própria realidade com 
outro nome, isto é, que a teoria se autorrealiza8  

 

 
6BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p. 117-8. 
7Sobre o tema, destaca Kant de Lima: “O fazer antropológico pressupõe a relativização de verdades consagradas 

enquanto o fazer jurídico através delas se reproduz, sendo este contraste metodológico um significativo obstáculo 

ao diálogo destes campos. Exercitar a aproximação destes saberes é a nossa proposta e fazê-lo neste espaço, da 

Ciência Política, assume especial relevância, não só pela interdisciplinaridade, mas também porque nos parece, 

definitivamente, que as respostas prontas e padronizadas que o Direito oferece para problemas dinâmicos e 

diferenciados enfrentados pelos Tribunais está causando uma grave crise de legitimidade do Judiciário” LIMA, 

Roberto Kant de; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Op. Cit. 2010, p.3. 
8SANTOS, Boaventura de Sousa. Da Ideia de Universidade à Universidade de Ideias. Pela mão de Alice. O social 

e o político na pós- modernidade. Porto: Edições Afrontamento, 1994, p. 18-19. 
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A grande questão é que ao adentrar neste mundo da pesquisa empírica,9 é possível 

perceber que, na verdade, por trás deste viés do mundo teórico, há um grande discurso 

dogmático,10 formado por manuais que, muitas vezes, embora tragam algum tipo de conclusão, 

são esvaziados de dados, de constatações que possam conduzir o leitor a uma visão mais 

concreta e menos superficial do Direito11. 

Um dos grandes problemas que pode ser destacado está, justamente, nesta dificuldade 

encontrada no momento da prática de se aplicar o conhecimento, em sua maioria não 

aprofundada, adquirida durante a graduação. Isso ocorre porque, na grande maioria dos cursos, 

disciplinas como sociologia e filosofia, são estudadas superficialmente, e o mesmo, muitas 

vezes, acontece com disciplinas tidas como principais, o que ocorre, por exemplo, com Penal e 

Processo Penal, em que apenas é ensinado o que diz os manuais, sem que se faça, por exemplo, 

referência à prática forense ou a jurisprudência. 

E ainda que se faça citação a alguma jurisprudência, apenas é exposta a conclusão do 

julgamento, sem que se busque entender toda a controvérsia envolvida em determinadas 

ocasiões, o que acaba por conduzir a um aprendizado superficial, sem que se promova 

discussões, o debate necessário para desenvolver no próprio estudante um raciocínio crítico, 

não sendo concedida a profundidade necessária para que encare de fato o mundo jurídico. 

Conforme destaca Kant de Lima: 

 

À faculdade restava o papel de formar bacharéis em Direito, constituindo-se o diploma 

em requisito necessário, mas não suficiente para a prática da advocacia. O verdadeiro 

aprendizado ficava por conta de mecanismos, processos e práticas informais a serem 

socialmente (e não tecnicamente) aprendidos.12 

 

 
9Bárbara Lupetti Baptista afirma: “As pesquisas empíricas têm a particularidade de permitir contrastar aspectos 

diferenciados do campo e das estruturas que o constituem e que não necessariamente se complementam, ao 

contrário, comumente se anulam. Exemplo disto é o que ocorre com o Princípio da Oralidade Processual, que na 

Doutrina e na Legislação assume um significado e, para os operadores do campo, outro, não apenas distinto, mas 

absolutamente contrário àquele.” LIMA, Roberto Kant de; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Op. Cit. 2010, 

p.10. 
10Sobre a questão dogmática, reflete Maria Helena Diniz: O estudo de caráter científico que os juristas realizam a 
respeito do direito, seja com o objetivo meramente especulativo de conhecimento e sistematização, seja com o 

escopo prático de interpretar as normas jurídicas para a sua exata aplicação.” DINIZ, Maria Helena. Compêndio 

de introdução à Ciência do Direito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p.284. 
11 Kant de Lima entende: “Ao contrário da construção dogmática do Direito, o estudo das práticas judiciárias, 

realizado a partir de pesquisas etnográficas de caráter antropológico, permite uma interlocução com o campo 

empírico que incorpora à produção do saber jurídico os significados que os operadores do campo atribuem à Lei e 

às normas, possibilitando uma percepção, não apenas mais completa como também mais democrática dos 

fenômenos e institutos jurídicos.” LIMA, Roberto Kant de; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Op. Cit. 2010, 

p.6. 
12Ibid., p.20. 
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Não se faz, aqui, crítica ao uso de manuais do direito, pois se deve reconhecer que são 

de suma importância no ensino jurídico, mas o que se questiona, na verdade, é o fato de serem 

usados como única fonte, uma vez que tantas outras podem ser encontradas no ordenamento, 

as quais necessariamente precisam se complementar para formarem os futuros intérpretes e 

aplicadores do sistema. 

Desta forma, a universidade tem como um de seus papéis fundamentais, o diálogo com 

a própria sociedade. O ensino,13 a pesquisa e a extensão são elementos que se complementam 

na formação acadêmica. Logo, é necessário que se problematize, que se estimule a investigação 

e a criatividade, para que se desenvolva no aluno essa capacidade de dialogar com as mais 

diversas fontes.  

A grande problemática está em entender o direito a partir deste aspecto monolítico, da 

ideia de dever-ser, atendo-se apenas à questão de subsunção do fato à norma, sem que se dê 

importância a como, de fato, essas normas são operadas na sociedade. O ensino não é pautado 

em questionamentos, o que ocorre, apenas, é uma aplicação puramente da letra fria da lei, sem 

que seja feita uma análise mais aprofundada daquele determinado caso, o que acaba por 

conduzir a uma mentalidade mecanizada do Direito, formando uma linguagem acrítica. Bárbara 

Lupetti afirma: 

 

A forma reprodutora através da qual o campo do Direito se manifesta impede – ou, 

pelo menos, restringe – a possibilidade de se enxergarem os aspectos implícitos que 
atuam nesse campo e que, queiram os juristas ou não, orientam a sua forma de atuar 

e regulam as suas práticas e rituais. A etnografia possibilita exatamente que esses 

mecanismos, obscurecidos pela forma de produção e circulação do saber jurídico, se 

revelem e, tornando-os explícitos, permite uma melhor compreensão do campo e de 

sua lógica.14 
 

A presente dissertação é fruto de um estudo que começou no ano de 2018. Muitas 

questões estavam por trás do manejo do habeas corpus, mas não era tarefa fácil transportar para 

o papel todas essas controvérsias de forma a deixar claro e evidente qual seria o objeto de 

estudo, talvez essa seja uma das tarefas mais difíceis quando se propõe a fazer uma pesquisa 

empírica, conseguir delimitar estabelecer esta delimitação, de forma que seja possível trazer 

 
13Boaventura destaca: “A ciência moderna construiu-se contra o senso comum que considerou superficial, ilusório 

e falso. A ciência pós-moderna procura reabilitar o senso comum por reconhecer nesta forma de conhecimento 

algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação com o mundo. É certo que o conhecimento do senso comum 

tende a ser um conhecimento mistificado e mistificador mas, apesar disso e apesar de ser conservador, tem uma 

dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o conhecimento científico.” 

SANTOS, Boaventura de Souza. Op. Cit., p.21-2. 
14LIMA, Roberto Kant de; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Op. Cit. 2010, p.10. 
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dados e através deles fazer questionamentos e quem sabe respostas, as quais apenas são 

possíveis quando se percorre esse caminho de problematização. 

É possível perceber que o grande obstáculo existente, quando se procura definir o 

objeto,15 está justamente na dificuldade de se desvencilhar das pré-concepções,16 dos juízos 

valorativos, uma vez que, como ser humano é inevitável que se tenha uma pré-disposição a 

pensar de certa forma, ainda que não se tenha feito uma análise dos dados concretos, sem ter 

adentrado ao tema, sem ter de fato procurado saber o porquê de certas coisas acontecerem de 

certa forma, respostas que não seriam possíveis de serem encontradas na teoria. Sobre o assunto, 

discorrem Miracy Barbosa de Souza Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias: 

 

A escolha do tema e a constituição da situação-problema da pesquisa significam a 
etapa mais importante do processo de investigação científica, pois envolvem não 

apenas o campo de motivação do estudante e do pesquisador para um longo trabalho 

de leitura, levantamento e compilação de dados, procedimentos múltiplos de campo 

ou teóricos e convivência aprofundada com o assunto.17 

 

O habeas corpus envolve uma gama de assuntos controversos, mas um, em especial, tem 

grande importância, ao estudar processo penal e ao analisar as decisões judiciais consegue-se 

observar o manejo do habeas corpus para as mais diversas hipóteses: prisão ilegal, trancamento 

de inquérito ou ação penal, desclassificação, absolvição, dosimetria da pena dentre outras. As 

quais acabam por ser alvo de questionamentos, uma vez que, a priori, o seu manejo apenas seria 

cabível naqueles casos em que a liberdade de ir e vir estivesse atingida ou ameaçada, mas 

naqueles outros casos haveria uma afetação, ainda que indireta, a este direito fundamental? 

 
15Miracy Barbosa de Souza Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias relatam que têm percebido em suas aulas de 

metodologia da pesquisa e de orientação monográfica que o aluno pesquisador, sobretudo o de Graduação, ainda 

não habituado ao raciocínio da pesquisa e carente de aprofundamentos teóricos acerca dos assuntos a serem 

pesquisados, encontra dificuldades em delimitar, concomitantemente a elaboração do problema, o marco teórico 

da pesquisa. Nesse sentido, tem-se procurado em primeiro lugar, fazer com que ele escolha o tema, apresente a 

situação-problema e em seguida identifique no seu sistema de referências, o marco-teórico que permitirá a 

fundamentação desses elementos. GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza; DIAS, Maria Tereza Fonseca. Repensando 

a pesquisa jurídica. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p.56. 
16 Mirian Goldenberg esclarece: “Não podendo ser realizada a objetividade nas pesquisas sociais, e o conhecimento 

objetivo e fidedigno permanecendo como o ideal da ciência, o pesquisador deve buscar o que Pierre Bourdieu 
chama de objetivação: o esforço controlado de conter a subjetividade. Trata-se de um esforço porque não é possível 

realiza-lo plenamente, mas é essencial conservar-se esta meta, para não fazer do objeto construído um objeto 

inventado. A simples escolha de um objeto já significa um julgamento de valor na medida em que ele é privilegiado 

como mais significativo entre tantos outros sujeitos à pesquisa. O contexto da pesquisa, a orientação teórica, o 

momento sócio-histórico, a personalidade do pesquisador, o ethos do pesquisado, influenciam o resultado da 

pesquisa. Quanto mais o pesquisador tem consciência de suas preferências pessoais mais é capaz de evitar o bias, 

muito mais do que aquele que trabalha com a ilusão de ser orientado apenas por considerações científicas.” 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2004, p.45. 
17GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza; DIAS, Maria Tereza Fonseca. Op. Cit., p.55. 
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A questão passou ainda a ser mais debatida, quando, entre os anos de 2011 e 2012, 

começou-se todo um movimento dentro dos tribunais superiores, contrário a esse uso 

exacerbado do HC, fruto de uma demanda processual em massa, que acabava por assolar o 

judiciário brasileiro. Sobre o assunto Douglas Fisher: 

 

(…) houve um alargamento (ouça-se dizer até excessivo em determinadas 
circunstâncias) das hipóteses em que cabível a impetração, que se pode atribuir 

especialmente em face da construção jurisprudencial realizada pelo Supremo Tribunal 

Federal a partir da interpretação de alguns dispositivos constitucionais, notadamente 

aqueles (mas não só) vinculados aos princípios do devido processo legal, do juízo 

natural, da ampla defesa e do contraditório.18 

 

Como o objetivo aqui procurado era fazer uma reflexão acerca das práticas judiciárias e 

do comportamento dos tribunais a partir de uma pesquisa de suas decisões em sede de habeas 

corpus, uma revisão bibliográfica dos manuais de Direito não seria suficiente para fazer a 

presente análise. E, assim, ao se fazer um estudo interdisciplinar do direito, aliado a ciências 

como antropologia e sociologia, é possível que se aprenda a colher todas esses dados e 

informações de forma que a partir deles seja possível compreender todas as controvérsias 

existentes sobre o tema. 

Assim, ao longo de todo o mestrado, é possível que se compreenda a necessidade 

justamente de definir o objeto e de problematiza-lo. Sobre o assunto, ensina Miracy Barbosa de 

Souza Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias: 

 

A situação-problema constituída no projeto é sempre formulada como indagação, 

como uma questão que o investigador se atribui pela primeira vez ou que permaneceu 

sem solução em pesquisa anterior, de sua responsabilidade ou de outras equipes de 

investigação. Deverá por em evidência as condições de oportunidade, novidade e 

relevância e ter uma dimensão viável, tanto no que se refere ao conteúdo, quanto a 
área de abrangência da pesquisa e ao tempo disponível.” A linguagem do problema 

deve ser clara e precisa e o mesmo deve estar conectado com a esfera empírica, isto 

é, os valores devem ser expostos e analisados objetivamente, como fatos. Situações-

problemas, em termos científicos, não podem ser confundidas com juízos morais.19 

 

Em um primeiro momento, havia-se decidido por analisar todos os acórdãos proferidos 

em sede de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, 

o que, no entanto, diante do vasto número encontrado, tornaria inviável a presente dissertação, 

ficou então demonstrada a necessidade de que o objeto fosse ainda mais delimitado. Então a 

 
18FISCHER, Douglas. Recursos, Habeas Corpus e Mandado de Segurança no Processo Penal. 2. ed. Porto Alegre: 

Verbo Jurídico, 2009, p.222. 
19GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza; DIAS, Maria Tereza Fonseca. Op. Cit., p.60. 
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partir de muita reflexão sobre o tema, foi possível encontrar uma forma de recorte que 

conduzisse aos dados necessários para este trabalho. 

Ao iniciar esta pesquisa, foi possível perceber a grande quantidade de habeas corpus 

impetrados com relação ao crime de tráfico de drogas. Desta forma, optou-se por restringir este 

objeto de estudo à análise dos acórdãos proferidos pelo STJ e pelo STF neste mesmo crime, 

mais especificamente no ano de 2017, pois se havia iniciado a pesquisa em 2018 e em razão da 

proximidade deste ano, entendeu-se que seria essa a melhor e mais atual escolha. 

Tal delimitação foi extremamente necessária, para que ficasse ainda mais clara as 

hipóteses mais corriqueiras de impetração do habeas corpus, bem como aquelas tidas como 

inusitadas, para que assim fosse possível delinear toda a problemática que envolve o tema, o 

que talvez não seria possível se não fosse feito tal recorte do objeto. Por isso reafirma-se aqui 

o quão importante é a delimitação do objeto, sobre assunto ressalta Mirian Goldenberg: 

 

Para tanto, o objeto de estudo deve responder aos interesses do pesquisador e ter as 

fontes de consulta acessíveis e de fácil manuseio. Quanto mais se recorta o tema, com 

mais segurança e criatividade se trabalha. O estudo científico deve ser claro, 

interessante e objetivo, tanto para as pessoas familiarizadas com o assunto quanto para 

as que não são. A maior parte dos cientistas se perde em parágrafos herméticos que 

muitas vezes não são compreendidos nem pelos seus pares. O verdadeiro pesquisador 

não precisa utilizar termos obscuros para parecer profundo. A profundidade e 

seriedade do estudo pode ser mais bem percebida se o pesquisador utiliza uma 

linguagem compreensível para o maior número de leitores.20 

 

Conforme dados fornecidos pelo próprio site do STJ, só no ano de 2017, o acervo 

processual do Superior Tribunal, com relação ao HC envolve cerca de 7,7%.21 E ao longo do 

ano de 2017 (janeiro a dezembro) foram interpostos o total de 50.048 habeas corpus. Sendo 

1.317 a respeito do crime de tráfico de drogas, esses aqui analisados. 

Com relação ao STF, segundo dados também fornecidos pelo próprio Tribunal, foram 

interpostos o total de 11.327 habeas corpus no ano de 2017,22 sendo 78 a respeito do crime de 

tráfico de drogas, esses também analisados nesta pesquisa. 

De forma a gerar a reflexão sobre tema, e compreensão de toda a problemática 

envolvida, pesquisou-se não de forma aprofundada, mais apenas foi realizada uma análise 

quantitativa do número de recursos especiais e extraordinários interpostos nestes mesmos 

 
20GOLDENBERG, Mirian. Op. Cit., p.72. 
21BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relatório Estatístico. 2017. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=0&vSeq=301. Acesso em: 15 maio 2019. 
22BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Estatísticas do STF. [s.d]. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse. Acesso em: 15 maio 

2019. 

http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=0&vSeq=301
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse
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tribunais superiores utilizando-se o mesmo filtro da presente dissertação, ou seja, acórdão no 

ano de 2017, no crime de tráfico de drogas, foi possível encontrar 13 recursos especiais, dos 

quais 10 foram providos e 3 não o foram. E apenas um recurso extraordinário, sendo este 

provido. Ressalta-se que não foram pesquisadas as decisões monocráticas nestes recursos, uma 

vez que não foram as mesmas objeto desta pesquisa em sede de habeas corpus. 

O encontro desses dados é de suma importância para a presente pesquisa, pois 

demonstram o ínfimo número destes tipos de recursos que são interpostos, em sentido oposto a 

grande quantidade de impetração de habeas corpus, muitas vezes utilizada como sucedâneo 

recursal, mas por que ocorre tal fenômeno? Em razão da celeridade fornecida por este remédio 

constitucional aliada ao fato da grande quantidade de concessão de ofício, ainda que substitutivo 

de recurso cabível, como se poderá perceber em capítulo próprio neste trabalho. 

Desta maneira, ao iniciar toda a análise acerca dos acórdãos do STF e do STJ no ano de 

2017, no crime de tráfico de drogas, os questionamentos apenas foram aumentando, perguntas 

como: Por que a casos semelhantes são dadas respostas diferentes? Por que os Tribunais 

Superiores não seguem as suas próprias jurisprudências? Por que há uma impetração 

exacerbada de habeas corpus em situações pacificadas de não cabimento? Será que haveria uma 

falha no próprio ordenamento jurídico que geraria uma insegurança jurídica ou será que tudo 

isso é fruto de um acesso à justiça pautado no Estado Democrático de Direito? 

E a resposta desta última pergunta, talvez seria a solução para as demais. Mas como 

respondê-las sem uma pesquisa empírica? Era necessário confrontar os julgados, entender as 

hipóteses de impetração, bem como as de concessão e de não concessão de habeas corpus e 

para que isso fosse possível, era essencial uma visão interdisciplinar do Direito. A qual, segundo 

José Eduardo Faria é de suma importância: 

 

Reorientá-lo em direção de novos objetivos sociais, econômicos, políticos, 

administrativos e culturais e em consonância com as diferentes – e necessariamente 

conflitantes e contraditórias – aspirações de uma sociedade bastante estratificada. 

Reorganizar o curso jurídico é igualmente ter consciência de que sua deterioração não 

se deve ao acaso; na verdade, tal processo serviu a interesses sociais específicos, de 

modo que sua reforma estrutural, metodológica e pedagógica implica reorientar o 

ensino do Direito a uma instância de maior rigor científico e de maior eficácia para a 

construção de uma sociedade mais livre e igualitária do que a atual.23 

 

Assim, a interdisciplinaridade promove o próprio raciocínio crítico reflexivo, necessário 

para que se possa melhor compreender todos os debates que envolvem o tema. Até para que se 

possa entender as diversas correntes de entendimentos que estão atreladas a questão, faz-se 

 
23FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Fabris, 1987, p.14. 
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necessário uma pesquisa empírica, para que ao final seja quem sabe possível chegar a algumas 

conclusões sobre o tema. 

Sendo assim, no próximo capítulo procura-se demonstrar as questões que envolvem o 

habeas corpus desde o seu nascedouro no direito brasileiro até os dias atuais, de forma a 

demonstrar todas as controvérsias existentes tanto em relação a sua natureza jurídica como a 

sua própria aplicação ao longo da história, para que diante disso seja possível compreender o 

debate existente hoje em dia sobre a necessidade ou não de imposição de limites ao seu uso. 

No presente caso, a parte histórica foi de suma importância para uma boa compreensão 

do tema, uma vez que ao longo do tempo o habeas corpus foi sofrendo ampliações em seu 

cabimento, o que acontece, por exemplo, na época da doutrina brasileira do habeas corpus, e 

depois foi sofrendo graduais limitações, fruto de uma jurisprudência defensiva24 dos Tribunais 

Superiores, a qual acabou por abrir espaço ao subjetivismo jurídico retratado na presente 

dissertação. 

Desta forma, também foi optado por demonstrar neste mesmo Capítulo 2, os principais 

entendimentos jurídicos sobre o manejo do HC, principalmente na concessão deste instrumento 

como substitutivo de recurso, o qual acaba por ser o plano de fundo de todas as decisões, 

momento em que surge também a concessão do habeas corpus de ofício, alvo também de muitos 

questionamentos. 

E por fim, no capítulo três, após ser feita uma ampla elucidação sobre o tema ao longo 

da dissertação, será conduzida a análise da pesquisa empírica em si, para que através de toda a 

o caminho percorrido até ali, seja possível uma ampla discussão, percepção e compreensão 

 
24Sobre o tema, José Carlos Barbosa Moreira no AgRg no Ag 602.206/SC: “A essa luz, o que se espera da lei e de 

seus aplicadores é um tratamento cuidadoso e equilibrado da matéria, que não imponha sacrifício excessivo a um 

dos valores em jogo, em homenagem ao outro. Para usar palavras mais claras: negar conhecimento a recurso é 

atitude correta - e altamente recomendável - toda vez que esteja clara a ausência de qualquer dos requisitos de 

admissibilidade. Não devem os tribunais, contudo, exagerar na dose; por exemplo, arvorando em motivos de não 

conhecimento circunstâncias de que o texto legal não cogita, nem mesmo implicitamente, agravando sem razão 

consistente exigências por ele feitas, ou apressando-se a interpretar em desfavor do recorrente dúvidas suscetíveis 

de suprimento. Cumpre ter em mente que da opção entre conhecer ou não conhecer de um recurso podem advir 

consequências da maior importância prática.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: AgRg no Ag 602206/SC 2004/0083219-3. PROCESSUAL 

CIVIL - NÃO-INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RECURSO 
ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - SÚMULA 284/STF - 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - SÚMULA 283/STF. 

1. Os recorrentes, nas razões de recurso especial, não indicaram qual seria o dispositivo constitucional autorizador 

da via especial. Ainda que se suponha a interposição da irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, 

não se demonstrou qual o dispositivo legal violado (Incidência da Súmula 284/STF). 2. O recurso especial encontra 

óbice na Súmula 283 do STF, uma vez que os recorrentes não infirmaram os argumentos adotados pelo voto 

condutor do acórdão recorrido para negar provimento à apelação interposta. Agravo regimental improvido. 

Relator: Ministro Humberto Martins. DJE: 12/09/2006. JusBrasil. 2006. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7143998/agravo-regimental-no-agravo-de-instrumento-agrg-no-ag-

602206-sc-2004-0083219-3-stj/relatorio-e-voto-12859244. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7143998/agravo-regimental-no-agravo-de-instrumento-agrg-no-ag-602206-sc-2004-0083219-3-stj/relatorio-e-voto-12859244
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7143998/agravo-regimental-no-agravo-de-instrumento-agrg-no-ag-602206-sc-2004-0083219-3-stj/relatorio-e-voto-12859244
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sobre o subjetivismo judicial que está inserido na impetração do habeas corpus a partir da 

análise dos julgados propriamente ditos.  
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                             CAPÍTULO II – O HABEAS CORPUS NA TEORIA 

 

2.1 O conceito e sua natureza jurídica 

 

A expressão habeas corpus tem origem etimológica do latim, desta forma, habeas vem 

da palavra habeo ou habere, que têm o significado de “ter, exibir, tomar” e corpus, que se origina 

das palavras corpus, corporis, que significam corpo, ou seja, sua junção ficaria “toma o corpo”. 

Cabe ressaltar que não é plenamente pacífica a natureza jurídica do habeas corpus, uma 

vez que por estar previsto na parte de recursos do Código de Processo Penal, há quem defenda 

sua natureza recursal, como por exemplo entende Heráclito Antônio Mossin, “A nós nos parece 

que não pode negar totalmente o caráter de recurso, pois pode ser impetrado contra decisões do 

juiz.”25 

É previsto expressamente no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o qual preconiza: 

“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.26 

Como se pode notar é uma ação de natureza constitucional destinada a obstar atos que visam 

limitar a liberdade do indivíduo seja por abuso de poder ou ilegalidade. 

No entanto, embora previsto na parte destinada aos recursos do Código Processo Penal, 

a doutrina majoritária sustenta que tal previsão é na verdade uma falha estrutural, gerada por 

um equívoco topográfico.27 Sobre o tema ensina Aury Lopes Jr: 

 

Consideramos o Habeas Corpus uma ação autônoma de impugnação, de natureza 

mandamental e com status constitucional. Deve-se defini-la como uma ação e não 

como um recurso, e mais especificamente como uma ação mandamental ou um 

remédio processual mandamental, como prefere Pontes de Miranda. Tal ação está 

potenciada pela Constituição, e se encaminha a obter um mandado dirigido a outro 

órgão do Estado, por meio de sentença judicial. Convém salientar que quando dizemos 

que tem “força mandamental” predominante, não estamos excluindo as demais cargas 

da sentença (declaratória, constitutiva, condenatória e executiva), senão que 

evidenciamos o predomínio do mandamento sobre todas as demais. 2829  

 
25MOSSIN, Heráclito Antônio. Habeas Corpus. 3. ed. Guarulhos: Atlas, 1997, p.67-8. 
26BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
27Guilherme Nucci assegura a sua natureza de ação constitucional: “Trata-se de ação de natureza constitucional, 

destinada a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição da liberdade de locomoção. 

Encontra-se previsto no art. 5.º, LXVIII, da Constituição, e regulado neste capítulo do Código de Processo Penal. 

Não se trata de recurso, como faz crer a sua inserção na lei processual penal, mas, sim, de autêntica garantia 

humana fundamental, cuja utilização se dá por meio de ação autônoma, podendo, inclusive ser proposto contra 

decisão que já transitou em julgado.” NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.996. 
28LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.712. 
29Sobre o tema, destaca Pontes de Miranda: “Direito, pretensão, ação e remédio jurídico constitucionais, garantia 

constitucional, aí está o que se tornou o habeas corpus; a sua importância é tão grande, tão essencial ao direito 



27 

 

 

Em que pese, tradicionalmente, seja o habeas corpus impetrado para fazer cessar uma 

ordem manifestamente ilegal de prisão, hoje em dia as suas hipóteses de cabimento têm sido 

ampliadas para abarcar qualquer ato constritivo direta ou indiretamente à liberdade, ainda que 

o fato não esteja interligado à prisão.  

Tal constatação pode ser percebida quando se observa o manejo deste remédio 

constitucional com o objetivo de, por exemplo, trancar o inquérito policial ou a ação penal, 

quando não exista no caso narrado justa causa para o seu trâmite, bem como quando se utiliza 

esse instrumento constitucional para impedir o indiciamento injustificado, entre outras medidas.  

A sentença que concede a ordem de habeas corpus é mandamental, como esclarece  

Pontes de Miranda: 

 

A sentença concessiva de habeas corpus, preponderantemente, não declara, nem 

constitui, nem condena, nem executa – manda. Tivemos ensejo de mostrar-lhe partes 

que, por exemplo, declarem, ou condenem, ou constituem; porém essa não é a sua 

eficácia própria, a sua força. O que em verdade ela faz, mais do que as outras, é 

mandar: manda soltar, manda prestar fiança, manda que se expeça salvo-conduto, ou 

que se dê entrada em tal lugar etc.30 

 

Importante destacar que o Habeas Corpus é instrumento de procedimento sumário, com 

cognição limitada, o que acaba por impedir produção probatória, porém parte da doutrina 

sustenta que embora não seja cabível um intenso estudo sobre as provas nada impede que se 

analise provas pré-constituídas.31 Sobre o tema, Hermínio Alberto Marques Porto ensina: 

 

O exame das provas, nos limites permissíveis para uma decisão sobre pedido em 

ordem de habeas corpus, certo que não pode ser aprofundado, com análises 

minudentes e valorativas de fontes informativas colocadas em analítico confronto. 

Mas, para o necessário exame de coação ilegal, tida na impetração como presente, 

indispensável sejam as provas – e todas elas – examinadas, ou então restaria a 

proteção, de fonte constitucional, restrita, com sérios gravames à liberdade individual, 

às hipóteses nas quais a violência ou a coação ilegal, por ilegitimidade ou abuso de 

poder, sejam prontamente, à primeira vista, em rápida apreciação superficial do 
articulado na impetração, identificáveis como ocorrendo ou com a suspeita de possível 

 
absoluto, que ele acode, e tão elevado o critério de irrecusabilidade, com que a sabedoria de uma nação prática e 

liberal o fortaleceu, através de lutas históricas, que é, de tantos remédios processuais que se tornaram confundíveis 
com os direitos, o mais característico e louvável.” MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo 

Civil. Tomo I. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. 
30Id. História e práticas do habeas-corpus: direito constitucional e processual comparado. 2. ed. Rio de Janeiro: J. 

Konfino, 1951, p.459. 
31Nesta linha de pensamento, ressalta Fischer: “Não se confundir a possibilidade-obrigatoriedade da análise das 

provas (pré-constituídas) que embasam eventual pleito de habeas corpus com a – aí sim inaceitável – dilação 

probatória na sumária sede de cognição do writ. Significa que, se houver provas fora de dúvidas cuja análise – 

mesmo que detalhada, complexa – seja essencial para o acolhimento da pretensão (liminar ou final) objeto do 

habeas corpus, deve o Poder Judiciário incursionar nos seus exames para exarar conclusões – positivas ou negativas 

– acerca da pretensão defensiva.” FISCHER, Douglas. Op. Cit. 
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ocorrência. Não pode ser confundida a ‘inexistência de direito líquido e certo com a 

complexidade do pleito’, por isso não constituindo obstáculo a uma decisão 

jurisdicional de proteção reclamada, a necessidade de estudo de provas, ainda que 

mais profundo, para a verificação da notícia de direito denunciado como ameaçado 

ou violado32 

 

Este mandamento judicial pode ser interposto contra ato de particular, autoridade 

pública, tribunal, podendo ser usado tanto quando já há uma ofensa a liberdade do indivíduo, 

quando então será denominado liberatório, como também quando tal direito fundamental sofre 

ameaça, neste caso conhecido como habeas corpus preventivo. 

Existem dois tipos de habeas corpus: o preventivo e o liberatório. O último é aplicado 

quando se pretende atacar uma coação ilegal à liberdade já praticada. Segundo Aury Lopes 

Junior: 

 

A coação é ilegal quando não possui um suporte jurídico legitimante, quando não tem 

um motivo, um amparo legal. É o caso de uma prisão realizada sem ordem judicial e 

sem uma situação de flagrância; quando é determinada a condução para extração 

compulsória de material genético do réu etc. Também se considera ausente a justa 

causa quando é decretada a prisão cautelar sem suficiente fumus commissi delicti ou 

periculum libertatis, que devem estar suficientemente demonstrados para justificar a 

medida.33 

 

Embora o liberatório seja o manejo mais comum do habeas corpus, desde a Constituição 

de 1891, já é consagrado a modalidade preventiva, a qual visa atacar a prática iminente de uma 

coação ilegal, neste caso será expedida uma ordem de salvo-conduto, dirigida à autoridade para 

que esta não pratique o ato ilegal.34 

 

2.2 A História do Habeas Corpus no Brasil 

 

A origem do habeas corpus, no Brasil, é controvertida, pois para uma parte da doutrina, 

em especial Pontes de Miranda, a Constituição de 1824 já o previa de forma implícita quando 

fazia referência a proteção à liberdade individual, dando ao Poder Judiciário o direito exclusivo 

 
32PORTO, Hermínio Alberto Marques. Prova em plenário do Júri – leitura e exibição de peças, protestos e 

reaberturas de debates. Ensaios jurídicos. Niterói, 1997, p.107. 
33LOPES JUNIOR, Aury. Op. Cit., p715. 
34Segundo Manzini, o salvo-conduto tem sua origem no período da inquisição, para facilitar a apresentação do 

imputado (quod tuto possit venire ad se praesentandum), e valia por um certo tempo, mas também podia ser 

concedido por tempo indeterminado. Garantia ao beneficiado a vida, liberdade e a disposição de seus bens, sendo 

sua concessão subordinada à condição quod non vagetur per plateas el loca publica, quia sic dignitas Magistratus 

et iustitiae exigere videtur. MANZINI, Vicenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Barcelona: Ediciones 

Juridicas Europa – América, 1951, p.199. 
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de conhecer tudo o que atingisse a inviolabilidade pessoal35, como se pode observar no artigo 

transcrito abaixo: 

 

Art. 179. (...) 

VIII. Ninguém poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos declarados na 

Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da entrada na prisão, sendo em 

Cidades,Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do Juiz; e nos 

logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei marcará, attenta a extensão 

do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará constar ao Réo o motivo da 
prisão, os nomes do seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as.36 

 

No entanto, foi no Código de Processo Criminal de 1832 que o Habeas Corpus veio 

regulado de forma expressa, conforme previa seu art. 340: “Todo cidadão que entender que ele 

ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade tem direito a pedir uma 

ordem de habeas corpus em seu favor”.37 

Em 20 de Setembro de 1871 surge o Decreto 2.033, o qual traz importantes novidades, 

como o surgimento de dois tipos de habeas corpus: o preventivo e o liberatório. Como também 

passou a prever, com base no princípio da igualdade, que tanto o estrangeiro como o brasileiro 

teriam direito de manejar o writ. 

O habeas corpus ganha maiores contornos com a Constituição de 1891, a qual em seu 

art. 72, § 22 trazia a seguinte redação: “Dar-se-á o habeas corpus, sempre que o indivíduo 

sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso 

de poder.”38 

Como se pode observar, o presente dispositivo não fazia menção ao direito de ir e vir e 

nem à liberdade de locomoção, não falando também em prisão, muito menos em privação da 

liberdade física ou algo neste sentido, passando assim a surgirem vozes na doutrina dizendo 

que o habeas corpus poderia ser impetrado independente de um constrangimento físico direto à 

liberdade. 

 
35Para Pontes de Miranda: “Alguns pensam que o habeas corpus data do Código do Processo (1832); minha opinião 

é contrária. Entendo que, embora caiba aos autores do Código do Processo a glória de terem compreendido e 

tratado de desenvolver o pensamento constitucional, todavia o habeas-corpus é instituição constitucional, o habeas-
corpus está incluído, está implícito na Constituição, quando ela decretou a independência dos poderes e quando 

deu ao Poder Judiciário o direito exclusivo de conhecer tudo quanto entende com a inviolabilidade pessoal.” 

MIRANDA, Pontes de. Op. Cit. 1951. 
36BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brazil. Rio de Janeiro. 1824. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 4 set. 2019. 
37Id. Lei nº 29, de novembro de 1832.  Promulga o Codigo do Processo Criminal de primeira instância com 

disposição provisória acerca da administração da Justiça Civil. Rio de Janeiro. 1832. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-29-11-1832.htm. Acesso em: 4 set. 2019. 
38Id. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro. 1891. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em: 4 set. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-29-11-1832.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
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Tal posição encontrava em Ruy Barbosa39 um de seus maiores defensores, denominava-

se doutrina brasileira do habeas corpus, segundo o constitucionalista, o art. 72, §22, da 

Constituição Republicana não falava em prisão, muito menos em coação corporal, desta forma 

entendia, que bastava a violência ou o constrangimento o qual não precisava ser 

necessariamente ligado à liberdade de locomoção, que seria cabível a impetração do habeas 

corpus. 

Cabe, aqui, mencionar o histórico Habeas Corpus nº 3.536,40 impetrado no STF, o qual 

tinha Ruy Barbosa como impetrante e paciente, em face do ato do Chefe de Polícia que havia 

impedido a publicação no jornal da época de discurso proferido pelo constitucionalista no 

Senado. Decidiu então o Supremo: 

 

Considerando que o constrangimento ou coação de um deputado ou senador no 

exercício do mandato, concedido pela soberania nacional, partindo de poder político, 

incide evidentemente na hipótese do art. 72, § 22, da Constituição da República, que 

manda conceder habeas corpus ‘sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em 

iminente perigo de sofrer violência ou abuso de poder’; Considerando que o fato de 

que se queixa o senador impetrante do presente habeas corpus ‘de se achar privado de 
publicar os seus discursos na imprensa, fora do Diário Oficial’, por ato do chefe de 

polícia desta cidade, importa em manifesta restrição na sua liberdade de representante 

da Nação, porque o seu mandato deve ser cumprido em sessões públicas do 

Parlamento (art. 18 da Constituição), em discursos pela palavra falada para a Nação 

que ele representa; Considerando que neste regime politico a publicidade dos debates 

do Parlamento é de sua essência , porque todos os políticos surgem da Nação no 

exercício de sua soberania e ela, como comitente do mandato, precisa saber como 

agem seus representantes;  Considerando finalmente que a publicação dos discursos, 

restrita à imprensa oficial sob a fiscalização do executivo, anula a publicidade; 

Acordam, por estes fundamentos conceder a ordem impetrada, para que seja o 

impetrante, o senador Ruy Barbosa, assegurado no seu direito constitucional de 
publicar os seus discursos proferidos no Senado, pela imprensa, onde, como e quando 

lhe provier.41 

 

 
39Ruy Barbosa defendia: “Sob o Imperio nunca se duvidou que a competencia para concessão do habeas corpus 

fosse commum aos varios graus da judicatura nacional. O individuo constrangido illegalmente em sua liberdade 

podia invocar o remedio da lei em qualquer altura da escala judiciaria: juiz de direito, relação, supremo tribunal. 

Não havia instancia em materia de habeas corpus. A unica restricção a essa autoridade consiste na regra, 

estabelecida pela jurisprudencia e encorpada afinal ao direito positivo pela Lei 2033, de 20 de setembro de 1871, 

art. 18, segundo a qual ‘a superioridade do grau na ordem da jurisdicção judiciaria é a unica, que limita a 

competencia da respectiva autoridade em resolver as prisões feitas a mandado das mesmas auctoridades judiciaes. 

(...) de modo que um cidadão victima de constrangimento illegal por acto de um juiz inferior tinha o arbitrio de 
transpondo as jurisdicções intermediarias, procurar immediatamente o abrigo legal na mais eminente.” 

BARBOSA, Rui. Habeas corpus: competência para a sua concessão na Monarchia e na Republica. Collectanea 

Juridica.São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1928, p.65. 
40BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HABEAS CORPUS: HC nº 3.536/RJ. As imunidades parlamentares 

estabelecidas no art. 19 da Constituição da República, asseguram ao senador da República, publicar os seus 

discursos proferidos no Parlamento pela imprensa, onde, quando e como lhe convier. Relator: Ministro Oliveira 

Ribeiro. DJE: 05/06/1914. LEXML. Disponível em: 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:supremo.tribunal.federal;plenario:acordao;hc:1914-05-06;3536-

1411316. Acesso em: 4 set. 2019. 
41Id. Ibid. 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:supremo.tribunal.federal;plenario:acordao;hc:1914-05-06;3536-1411316
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:supremo.tribunal.federal;plenario:acordao;hc:1914-05-06;3536-1411316


31 

 

Pontes de Miranda também criticava a restrição do manejo do habeas corpus apenas a 

liberdade de locomoção, segundo o autor: 

 

Qualquer que fosse o modo de acentuar, restringindo ou ampliando, as limitações do 

remédio da forma, que o da Constituição de 1891, art. 72, § 22, equiparou a direito 

público constitucional, subjetivo, o que não se pode negar é a intenção do constituinte 

dando lhe mais larga esfera de aplicabilidade. Boa ou excessiva: pouco importaria. 

Era o que lá estava.42 
 

Tal situação perdurou até a revisão constitucional ocorrida em 1926, a qual promoveu 

alterações no art. 72 da Constituição de 1891, principalmente no parágrafo 22, que passou a 

prever o cabimento de habeas corpus apenas quando alguém se encontrasse em situação de 

iminente perigo de sofrer violência por meio de prisão ou no caso de haver constrangimento 

ilegal em sua liberdade de locomoção. 

Passou-se assim a ser prevista palavra “locomoção” o que passava a restringir o uso do 

habeas corpus, embora a jurisprudência tenha tentado resistir ao novo texto constitucional 

argumentando que sempre seria cabível a impetração do instrumento quando a liberdade fosse 

uma forma de alcance de outros direitos assegurados constitucionalmente. 

Em razão desta alteração alguns direitos acabaram sem proteção, o que acabou por 

demonstrar a necessidade de que fossem criados outros instrumentos, para que direitos antes 

desprotegidos pudessem buscar amparo legal, foi então que conforme ressaltam vozes da 

doutrina43, com a Constituição de 1934 deu-se origem ao Mandado de Segurança. 

Em 1937, ocorreu um golpe de estado, surge um modelo de Constituição extremamente 

autoritário, no entanto, embora o cenário não fosse favorável, o habeas corpus continuou sendo 

previsto expressamente no art. 122, § 16. Como características principais deste período pode-

se citar: poderes absolutos ao chefe do Poder Executivo; limitação da autonomia dos Estados; 

a pena de morte foi restaurada, dentre outras mudanças. 

Surge então, em 1946, uma nova Constituição que contrabalançava entre um aspecto 

social e ao mesmo tempo conservador, no entanto, o Habeas Corpus continuou a ser 

expressamente previsto, constava do art. 141, §23, da mesma forma que aparecia nas Cartas 

anteriores. 

 
42MIRANDA, Pontes de. História e prática do habeas corpus. 7. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972, p.185. 
43Como disse Pontes de Miranda: “Como dar remédio àquelas coações e ameaças provindas dos poderes públicos 

quando a liberdade de locomoção não fosse o direito condição? Foi então que se pensou no Mandado de Segurança, 

criação posterior, porém que remonta ao projeto de Guidesteu Pires, em 1926. A data é sugestiva. Fechando-se a 

porta que a jurisprudência abrira, era preciso abrir outra.” Id. Ibid., p.235. 
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No ano de 1964, em razão de uma crise política-militar, a qual retomou os tempos de 

arbitrariedades, começaram a surgir Atos Institucionais que acabaram por influenciar a 

Constituição de 1967, a qual embora previsse o habeas corpus em seu art. 153, §20, acabou 

tornando-se letra morta em meio a grandes autoritarismos e ilegalidades. 

Dentre esses Atos Institucionais, cabe aqui destacar o mais polêmico ocorrido em 

1968, o AI5, o qual restringiu de forma ampla o cabimento do Habeas Corpus, como se pode 

notar da leitura de seu art. 10: “Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes 

políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular”.44 

Tal situação perdurou até 1978, quando o AI5 foi revogado pela Emenda Constitucional nº 

11. 

Diante da falta de um instrumento próprio para requerer a liberdade do indivíduo que 

sofresse um constrangimento ilegal em sua locomoção os advogados começaram a usar de 

meios alternativos, foi então que surge a “advogacia-arte”, através da qual se buscava 

comunicar a arbitrariedade da prisão como forma de se obter a confirmação bem como a 

localização e motivo da prisão. 

Depois de todo esse tempo de ditadura militar, em 1988 foi promulgada a Constituição 

Cidadã, trazendo com ela a ideia de redemocratização do ordenamento jurídico, em razão 

disso em seu art. 5º, LXVIII previa a seguinte redação a respeito do habeas corpus: 

“Conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”45  

No texto original da Constituição de 1988, previa-se o cabimento de habeas corpus 

originário no STF contra decisão de qualquer tribunal, mesmo de segunda instância. O ministro 

do Supremo, Moreira Alves afirmava que uma única hipótese impediria essa ação originária, 

mesmo como substitutivo de outros recursos: se o Habeas Corpus perante o STF fosse em 

substituição a recurso ordinário em Habeas Corpus (RHC) cabível perante o STJ. Em 1999, a 

Emenda à Constituição 22 alterou a competência do STF em termos de habeas corpus, 

impedindo seu cabimento contra decisão de qualquer tribunal. 

No Código de Processo Penal, o Habeas Corpus está regulado no art. 647, o qual prevê: 

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência 

 
44BRASIL. Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 

1967 e as Constituições Estaduais; O Presidente da República poderá decretar a intervenção nos estados e 

municípios, sem as limitações previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo 

prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, e dá outras providências. Brasília-

DF. Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm. Acesso em: 4 set. 2019. 
45Id. Op Cit. 1988. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm
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ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”. Restam, 

ainda, estabelecido no art. 648, os casos em que estará configurada a ilegalidade de coação, 

como: quando não houver justa causa, quando alguém estiver preso mais tempo do que aquele 

permitido pela lei, quando quem decretar a prisão não tiver competência, quando o processo for 

nulo, no caso de já estar extinta a punibilidade, dentre outros. 

Diante do que foi exposto até o momento, são notáveis as alterações sofridas no manejo 

do Habeas Corpus, desde uma ampla concessão, sendo deferido ainda que não houvesse uma 

ofensa direta à liberdade de locomoção, o que fez surgir entendimentos jurisprudenciais e 

doutrinários importantes, como a “doutrina brasileira do habeas corpus”, até movimentos e 

alterações legislativas que restringiram o seu cabimento. 

Atualmente, inclusive, existe um Projeto de Novo Código de Processo Penal 

(159/2009), o qual a pretexto de implantar um sistema efetivamente acusatório e buscar a 

celeridade processual tem como um de seus pontos mais polêmicos a delimitação do manejo do 

habeas corpus aos casos exclusivamente de prisão. 

Como forma de embasar a análise das controvérsias existentes até os dias atuais no 

manejo deste remédio constitucional, no próximo subcapítulo serão apresentados os principais 

entendimentos jurisprudenciais a respeito do tema, o que aliado às manifestações doutrinárias, 

demonstram que não há consenso na impetração do habeas corpus, o que acaba por gerar essa 

desorganização na estrutura procedimental. 

 

2.3 Os principais entendimentos jurisprudenciais 

 

Como foi possível notar no subcapítulo anterior, ao longo da história do Habeas Corpus 

no Brasil, desde o seu surgimento até a Constituição de 1988, as suas hipóteses de cabimento 

sofreram alterações, desde uma ampla concessão até a restrição do seu uso. E como será 

também possível perceber o mesmo aconteceu dentro dos tribunais superiores, o que acabou 

por gerar diversas manifestações doutrinárias sobre o tema. 

Neste subcapítulo serão apresentados os principais julgados a respeito da impetração do 

habeas corpus em conjunto com as posições doutrinárias, sendo estes escolhidos através dos 

dados mais encontrados na presente pesquisa. 

Tal abordagem é de suma importância para que se consiga promover o debate que está 

sendo proposto nesta dissertação, e para que tal seja possível se faz necessário uma 

compreensão de todas as controvérsias jurídicas existentes, causadora de grande insegurança 
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sistêmica o que acaba por conduzir ao alto índice de impetração habeas corpus dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.3.1 Habeas corpus como substitutivo de recurso 

 

Ainda em 1989, o STJ defendia a sua concessão como substituto de recurso necessário, 

apontando que a nova Constituição não impedia o seu conhecimento como substituto de 

recurso, justificando tal feito com base na celeridade do seu rito, o que privava a vítima do 

constrangimento ilegal. Tal entendimento pode ser elucidado no julgamento do HC 56/SC no 

ano de 1989: 

 
Conhece-se de pedido originário de Habeas Corpus, ainda que formulado em 

substituição ao recurso ordinário cabível de decisão negatória de habeas corpus, 

posto que o óbice da ordem constitucional anterior (art. 119, c, da Constituição 

revogada), nem mesmo em relação ao STF foi reproduzido na vigente. A 

inviolabilidade inscrita no art. 133 da Constituição, em favor do exercício da 

profissão de advogado, está condicionada aos limites da lei. Ofensas irrogadas em 

juízo, na discussão da causa, por advogado, não constituem injuria punível, nos 

termos do art. 142, I, do Código Penal, inexistindo, pois, justa causa para a ação 

penal. Habeas Corpus Concedido. 46 

 

Neste julgado de 1989, uma advogada impetrou o remédio constitucional em favor de 

dois colegas de profissão, os quais segundo ela sofriam constrangimento ilegal em razão de 

decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que havia 

indeferido ordem de habeas corpus por eles impetrada, com o objetivo de trancar uma ação 

penal pela prática do crime do art. 140 do Código Penal. Alegava que com a entrada da nova 

Constituição a inviolabilidade do advogado foi consagrada pelo art. 133 da mesma, e os fatos 

que o motivaram a ação penal já não mais constituíam crime. 

 
46Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 56/ SC 1989/0008704-5. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO. OFENSAS 

IRROGADAS EM JUÍZO POR ADVOGADO. EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE. INVIOLABILIDADE 

CONSTITUCIONAL. LIMITES. 1- CONHECE-SE DE PEDIDO ORIGINARIO DE HABEAS CORPUS, 
AINDA QUE FORMULADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINARIO CABIVEL DE DECISÃO 

NEGATORIA DE HABEAS CORPUS, POSTO QUE O OBICE DA ORDEM CONSTITUCIONAL ANTERIOR 

(ART. 119, C, DA CONSTITUIÇÃO REVOGADA), NEM MESMO EM RELAÇÃO AO STF FOI 

REPRODUZIDO NA VIGENTE. 2- A INVIOLABILIDADE INSCRITA NO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO, 

EM FAVOR DO EXERCICIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO, ESTA CONDICIONADA AOS LIMITES 

DA LEI. 3- OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO, NA DISCUSSÃO DA CAUSA, POR ADVOGADO, NÃO 

CONSTITUEM INJURIA PUNIVEL, NOS TERMOS DO ART. 142 I DO CÓDIGO PENAL, INEXISTINDO, 

POIS, JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. Relator: Ministro Dias 

Trindade. DJE: 18/09/1989. JusBrasil. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/589265/habeas-

corpus-hc-56-sc-1989-0008704-5. Acesso em: 4 set. 2019. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1014783/artigo-133-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/589265/habeas-corpus-hc-56-sc-1989-0008704-5
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/589265/habeas-corpus-hc-56-sc-1989-0008704-5
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No entanto, em 2012, no HC nº 109.956/PR, O Supremo Tribunal Federal em uma 

decisão histórica passa a entender pelo não cabimento do habeas corpus como substitutivo de 

recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade.47 

No caso, o réu pretendia produzir novas provas, porém já havia feito o mesmo pedido 

em sede de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná e também no Superior Tribunal de 

Justiça. Tendo sido o pedido negado em ambas as instâncias. Diante desta decisão, a defesa 

impetrou Habeas Corpus no STF, ao invés de apresentar um Recurso Ordinário. A manobra, no 

entanto, não foi aceita. Segundo o voto proferido pelo ministro Marco Aurélio, o tribunal passou 

a aceitar os Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional quando não havia a 

sobrecarga de processos que há hoje, e o recebimento de tal recurso já não é mais possível: 

 

É cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento e 

considerado o estágio do processo-crime, buscar-se infirmar decisão há muito 

proferida, mediante o denominado habeas corpus substitutivo, alcançando-se, com 

isso, a passagem do tempo, a desaguar, por vezes, na prescrição. A situação não deve 

continuar, no que já mitigou a importância do habeas corpus e emperrou a máquina 

judiciária, sendo prejudicados os cidadãos em geral, a cidadania. Rara é a sessão da 
Turma em que não se examina impetração voltada contra a demora na apreciação de 

idêntica medida pelo Superior Tribunal de Justiça.48 

 

No mesmo sentido, entendeu a ministra Rosa Weber, chamando tal fato de “guinada de 

jurisprudência”, entendeu ser um meio processual inadequado o manejo do habeas corpus como 

substitutivo de recurso ordinário. Também votaram no mesmo sentido a Ministra Carmem 

Lucia e o Ministro Luiz Fux, tendo o Ministro Dias Toffoli sido voto vencido na ocasião.49 

Cabe aqui destacar que toda essa discussão começou quando a Turma analisou o Habeas 

Corpus de n° 10871550, durante a apresentação de uma questão preliminar no voto do relator 

 
47Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 109956/PR. HABEAS CORPUS – 

JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, 

alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar 

a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do 

habeas corpus. PROCESSO-CRIME – DILIGÊNCIAS – INADEQUAÇÃO. Uma vez inexistente base para o 

implemento de diligências, cumpre ao Juízo, na condução do processo, indeferi-las. Relator: Ministro Marco 

Aurélio. DJE: 07/08/2012. JusBrasil. 2012. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22379023/habeas-corpus-hc-109956-pr-stf/inteiro-teor-110663951. 

Acesso em: 4 set. 2019. 
48Id. Ibid. 
49Dias Toffoli ao proferir o seu voto, assim assseverou: “Peço vênia à douta maioria formada para me alinhar à 

jurisprudência da Corte, tanto da Primeira Turma, até o dia de hoje, quanto da Segunda Turma, entendendo viável 

e cabível a via do habeas corpus. Desde o Código Processual Penal do Império, é previsto que, sempre que um 

juiz, ou tribunal, se depare com uma ilegalidade, ele deve conceder a ordem, mesmo que de ofício, se for o caso 

de constrição à liberdade de ir e vir do cidadão. Não vejo como colocar peias à viabilização do acesso do habeas 

corpus como substitutivo do recurso ordinário. Mas me curvarei à douta maioria, a partir dos próximos 

julgamentos; porém, consigno o meu voto vencido.” Id. Ibid. 
50Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 108715/RJ. HABEAS CORPUS – 

JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22379023/habeas-corpus-hc-109956-pr-stf/inteiro-teor-110663951
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do processo, Ministro Marco Aurélio. O Ministro defendeu que a Turma não mais conhecesse 

de habeas corpus substitutivo de recuso. Segundo o Ministro Marco Aurélio o habeas corpus 

substitutivo do recurso ordinário, além de não estar previsto de forma expressa no artigo 5º da 

Constituição, acaba por enfraquecer esta última.  

No julgamento deste mesmo Habeas Corpus, o Ministro Luiz Fux lembrou que assim 

como o Tribunal já decidiu que não cabe Mandado de Segurança como substituto de recurso 

ordinário, assim também deve ser para o habeas corpus, sob pena de acabar por gerar uma 

vulgarização. 

Sobre a questão da sobrecarga processual, importante também citar o apontamento feito 

por Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia e Dierle José Coelho Nunes: 

 

Os mecanismos de acesso à Justiça, tão bem sintetizados no relatório do Projeto 

Firenze, dirigido por Cappelletti, que deram a tônica de boa parte das reformas 

legislativas durante o final do século XX parece ter alcançado seu objetivo: trouxeram 

acesso. No entanto, com isso introduziram um problema, qual seja, o acesso defendido 

gerou o aumento exponencial de demandas e com esta a potencialização da questão 

em torno da celeridade. Assim, passa-se a uma nova fase: é preciso diminuir o acesso, 
primeiro aos Tribunais Superiores (v.g., com os mecanismos das Súmulas impeditivas 

de recursos, repercussão geral das questões constitucionais, Súmulas Vinculantes etc.) 

e mais recentemente até ao primeiro grau.51 

 

O tema é polêmico, o que se pode notar é que o principal argumento daqueles que 

defendem uma restrição no manejo do habeas corpus, entendendo pelo seu não cabimento como 

substitutivo de recurso está na grande demanda processual existente, o que acabaria por 

sobrecarregar os Tribunais gerando uma violação ao princípio do juiz natural, ao devido 

processo legal e, por consequência, a própria Constituição Federal. 

O que não se discute na verdade é: quais seriam as causas dessa desordem gerada pelo 

o que os Tribunais Superiores resolveram denominar de sobrecarga processual? Haveria, de 

fato, uma desordem ou uma solução para o que não está bem estruturado? Se temos por um 

lado uma tentativa de diminuição do excesso gerado pela falta de limitação, temos por outro 

 
alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar 

a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do 
habeas corpus. TIPO PENAL – NORMATIZAÇÃO. A existência de tipo penal pressupõe lei em sentido formal e 

material. LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/98 – CRIME ANTECEDENTE. A teor do disposto na Lei 

nº 9.613/98, há a necessidade de o valor em pecúnia envolvido na lavagem de dinheiro ter decorrido de uma das 

práticas delituosas nela referidas de modo exaustivo. LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime de quadrilha não se confunde com o de organização criminosa, até hoje 

sem definição na legislação pátria. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 29/05/2014. JusBrasil. 2014. Disponível 

em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25136598/habeas-corpus-hc-108715-rj-stf. Acesso em: 4 set. 2019. 
51NUNES, Dierle José Coelho; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Processo Constitucional: uma 

abordagem a partir dos desafios do Estado Democrático de Direito, p.246-7. In: Revista Eletrônica de Direito 

Processual, a. 3, v. 4, jul.-dez/2009. Disponível em: http://www.redp.com.br. Acesso em: 14 maio 2019. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25136598/habeas-corpus-hc-108715-rj-stf
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uma tentativa de busca por um mecanismo mais eficaz, que faça valer os direitos previstos na 

Constituição. 

Sendo a favor da restrição da impetração do habeas corpus entendem Ada Pellegrini 

Grinover e Scarance e Gomes Filho: 

 

Assim, deve ser negado o interesse de agir, por falta da adequação, sempre que se 
pedir o habeas corpus para remediar situações de ilegalidade contra outros direitos, 

mesmo aqueles que têm na liberdade de locomoção condição de seu exercício. (...) 

Para tais hipóteses adequado, em tese, o mandado de segurança, previsto na 

Constituição justamente para a proteção de ‘direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data.52 

 

Por outro lado as posições contrárias à restrição do habeas corpus substitutivo se 

referem ao fato de que apesar de existirem recursos cabíveis para determinada decisão, muitos 

deles não possuem efeito suspensivo e não tem um julgamento célere, o que acabaria por fazer 

morrer o direito ali presente, logo em busca dessa eficiência do processo penal, alguns 

autores, como Aury Lopes Jr., manifestam seu repúdio a tal limitação: 

 

Buscamos, novamente, o caminho mais simples e sem o respectivo estudo de ‘impacto 

penal e processual penal’: vamos limitar o acesso aos tribunais superiores de qualquer 

forma. Para isso, vale criar regras para ‘não conhecer’ do Habeas Corpus (e conceder 
de ofício, apenas quando quisermos... ou seja, indiretamente ampliaram o espaço 

impróprio da discricionariedade jurisdicional, ampliaram o decisionismo). Também 

vale dificultar o acesso pela via do Recurso Especial e Extraordinário, dando à Súmula 

7 e demais, um alcance absurdo; criando exigências excessivas em relação ao 

prequestionamento; trazendo categorias do processo civil para o processo penal de 

forma errônea, mas eficientes como limitadores de acesso; implantando a tal exigência 

de ‘repercussão geral’, cláusula vaga, imprecisa e indeterminada, absolutamente 

inadequada para o processo penal; enfim, é o vale-tudo processual em nome do 

punitivismo e do ‘in dubio pau no réo’.53 
 

O alerta feito pelo autor, de fato, foi também observado durante a presente pesquisa, 

embora não seja mais cabível, em regra, a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, 

este será permitido quando se estiver diante de uma decisão teratológica, gerada por uma 

manifesta ilegalidade. Mas quando estará presente este requisito? Não haveria margem para 

grande arbítrio judicial? Esses questionamentos e análises serão feitos e analisados no próximo 

capítulo. 

 
52GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos 

no processo penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.352. 
53LOPES JUNIOR, Aury. A moda agora é dar Habeas Corpus “de ofício, mas só quando eu quiser”. 2014. 

Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-ago-22/moda-dar-habeas-corpus-oficio-quando-eu-quiser. 

Acesso em 14 maio 2019. 
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Importante ressaltar, que recentemente, em março de 2018, no julgamento do Habeas 

Corpus nº 139.741, a Segunda Turma concedeu por unanimidade o remédio constitucional e 

assim restaurou o regime aberto imposto a uma condenada à pena de dois anos e seis meses por 

tráfico de drogas, com substituição por pena restritiva de diretos. O colegiado entendeu que, 

mesmo com o trânsito em julgado de condenação, as particularidades do caso autorizam a 

utilização do HC como substitutivo de revisão criminal. 5455 

Há, no presente momento, um claro subjetivismo judicial, o qual para alguns autores 

acaba por ser inevitável, conforme aponta Marilena Chauí: 

 

Os seres humanos têm a ilusão de que tudo quanto fazem, sentem e desejam, tudo 

quanto dizem ou calam estaria sob o controle da consciência, porque desconhecem a 

força invisível de um poder – psíquico e social – que atua sobre a consciência sem que 

ela saiba56 

 

É justamente neste ponto em que surge a hipótese aqui levantada, o subjetivismo judicial 

que acaba por interferir nas decisões judiciais, existem profundas cláusulas abertas em nossa 

legislação bem como nos entendimentos jurídicos que acabam abrindo espaço para um 

comportamento arbitrário. E como se pode notar no presente caso em que se busca a restrição 

 
54BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. HABEAS CORPUS: HC 139741/DF. Habeas corpus. 

Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada 

como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos 

os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus. Pena de 

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Imposição pelo Superior Tribunal de Justiça do regime semiaberto com 

negativa de substituição da pena privativa de liberdade. Alegada ausência de fundamentação. Procedência da 

alegação. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias dos requisitos necessários ao abrandamento do regime e à 

substituição da pena privativa por pena restritiva. Constrangimento ilegal demonstrado. Ordem concedida. 1. O 

acórdão que se pretende desconstituir transitou em julgado aos 16/12/16, sendo o writ, portanto, manejado como 
sucedâneo de revisão criminal (v.g. RHC nº 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 

DJe de 18/6/12). 2. Todavia, a Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado 

em 27/2/18) assentou expressamente a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já 

transitada em julgado, em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação 

do Supremo Tribunal Federal. 3. O conhecimento da impetração bem se amolda ao julgado paradigma. 4. Paciente 

condenada em primeiro grau pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), que, em razão da 

incidência da causa especial de redução de pena (§ 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos), foi apenada em 2 (dois) anos 

e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto, pena essa substituída por restritiva de direitos. 5. O Tribunal de 

Justiça local reconheceu, a partir de requisitos aferidos na sentença condenatória, que seria suficiente à reprovação 

da sua conduta o quantum de pena nos moldes em que fora estabelecida pelo juízo processante. 6. Não se vislumbra 

motivos que impeçam a manutenção desse entendimento, mormente se levada em conta a pena final aplicada e as 
circunstâncias da individualização, tal como avaliadas nas instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova. 7. 

Habeas corpus concedido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que fixou o regime inicial aberto, bem 

como substituiu a pena privativa de liberdade da paciente por restritiva de direitos. Relator: Ministro Dias Toffoli. 

Min. Rel. Dias Toffoli. DJE: 12/04/2019. STF. 2019. Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+139741%29&base=baseAcordaos&url

=http://tinyurl.com/y4msymuu. Acesso em: 4 set. 2019. 
55Na ocasião, entendeu o Ministro Celso de Melo (2018): “Quando os fatos se mostrarem “líquidos e certos”, sem 

qualquer dúvida objetiva sobre sua realidade, deve ser autorizada a utilização do habeas corpus como sucedâneo 

da revisão criminal.” Id. Ibid. 
56CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 9. ed. São Paulo: Ática, 2000, p.52. 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+139741%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y4msymuu
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+139741%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y4msymuu
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do manejo desta garantia constitucional, acaba-se dando permissão para que em determinados 

casos seja ele concedido de ofício, para suprir uma manifesta ilegalidade, termo no qual há uma 

grande indefinição. 

 

2.3.2 Habeas corpus para absolvição ou desclassificação 

 

Foi possível notar nesta pesquisa, que pedidos como absolvição ou desclassificação, 

principalmente esta última hipótese, no que tange mais especificamente ao pedido de 

desclassificação do crime de tráfico de drogas para o consumo para uso próprio do art. 28 da 

lei 11.343/03, são um dos grandes motivos de impetração do habeas corpus, por isso optou-se, 

neste subcapítulo, por trazer os principais entendimentos do Superior Tribunal de Justiça bem 

como do Superior Tribunal Federal no que tange ao cabimento de HC nesses casos. 

A grande questão que envolve a impetração do habeas corpus nestes casos é a 

necessidade de análise fático-probatória, não permitida através deste instrumento. Como foi 

possível compreender na leitura do primeiro capítulo, em qual foi retratada a natureza jurídica 

do habeas corpus, sendo ressaltado seu procedimento sumário, o qual não permite que seja feita 

uma ampla dilação probatória. O tema não é pacífico na doutrina bem como na jurisprudência, 

defendendo a tese de ser o habeas corpus instrumento que viabiliza a utilização de prova pré-

constituída parte da doutrina, como, por exemplo, Aury Lopes Jr, afirma: 

 

É perfeitamente possível a análise da prova pré-constituída, independente da 

complexidade da questão. O fato de ser o processo complexo, constituído por vários 

volumes e milhares de páginas não é obstáculo ao conhecimento do HC. Se para se 

demonstrar a ilegalidade de uma interceptação, por exemplo, e, por conseguinte, a 

nulidade da prova for necessário analisar e valorar centenas de conversas, milhares de 

páginas, deve o HC ser conhecido e provido (ou desprovido) conforme o caso. A 

complexidade de teses jurídicas discutidas e a consequente análise de documentos ou 

provas já constituídas não são obstáculo para o HC.5758 

 

O Superior Tribunal de Justiça entendeu em 2011, no HC nº 202.855, pelo não 

cabimento da desclassificação em sede de habeas corpus quando a matéria exige dilação 

probatória, no caso um homem que havia atirado quatro vezes contra o veículo do ex-marido 

 
57LOPES JUNIOR, Aury. Op. Cit. 2018, p.713. 
58Rangel destaca: Ora, sendo o habeas corpus um remédio jurídico que tem escopo proteger um direito líquido e 

certo específico, que é a liberdade de locomoção, a prova demonstrativa desse direito é pré-constituída, já que tem 

que estar previamente produzida. Pois não se admite a impetração de habeas corpus para, durante seu 

processamento, fazer prova do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o impetrante ou paciente. A 

ilegalidade já tem que estar patente, existir antes da impetração, pois a sua liberdade de locomoção (direito líquido 

e certo) está sendo violada. Por isso, diz-se que no habeas corpus não cabe análise de provas, discussão probatória. 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.1.058. 
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de sua mulher não conseguiu desclassificar o crime, de tentativa de homicídio para o crime de 

lesão corporal, alegava a defesa falta de animus necandi. O ministro Haroldo Rodrigues, na 

época relator do caso, afirmou que a jurisprudência do Superior Tribunal não admite a 

desclassificação de crime por meio de HC, devido à necessidade de reexame de provas.59 

Para finalizar o seu entendimento, o relator ressaltou que a decisão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo contestada em sede de Habeas Corpus, fundamentada em minuciosa 

análise de provas, aponta que o tiro não acertou o alvo apenas por falta de pontaria do acusado. 

Importante destacar que a referência ao presente julgado busca salientar que embora 

haja este entendimento do STJ, em alguns casos o Superior Tribunal concedeu a ordem, mesmo 

tratando-se de pedido de desclassificação, como no caso do HC 373.364, em que o réu havia 

sido condenado pelo crime de tráfico de drogas, quando portava apenas 0,7 gramas de crack, 

entendendo o ministro relator do caso, Rogerio Schietti, pelo cabimento da desclassificação 

para o crime do art. 28 da lei 11.343/06 (consumo próprio), por tratar-se de réu primário e por 

não ter ficado demonstrada a venda, ressaltou não se tratar de análise probatória, não permitida 

em sede de HC, mas revaloração jurídica dos fatos.60 

 
59BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 202855/SP. Sexta Turma. 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA1. A conclusão acerca da inexistência de animus necandi, com a 

consequente desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de perigo para a vida de outrem, tal 

como pretendido, necessita da análise aprofundada da matéria fático-probatória contida nos autos, o que é vedado 

na via estreita do habeas corpus, remédio constitucional caracterizado pelo rito célere e cogniçãosumária.2. 

Ademais, o Tribunal de origem, ao manter a pronúncia do paciente em relação a uma das vítimas contidas na 

denúncia, procedeu com minucioso cotejo das provas contidas nos autos, elencando, exaustivamente, os elementos 

de convicção que motivaram a decisão, 3. Habeas corpus não conhecido. Relator: Ministro Haroldo Rodrigues. 

DJE: 21/03/2012. JusBrasil. 2012. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21609820/habeas-

corpus-hc-202855-sp-2011-0077257-8-stj/inteiro-teor-21609821. Acesso em: 4 set. 2019. 
60Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 373364/RS 2016/0258397-3. HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE 

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE 

DO CASO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de 

diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já 

era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 2. A concepção expansiva da 

figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo 

compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de 

substâncias entorpecentes para fins medicinais. 3. Em nenhum momento, o paciente foi pego vendendo, expondo 

à venda ou oferecendo drogas a terceiros. Também não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas 

atividades. Ademais, os próprios policiais ouvidos em juízo afirmaram que "não foi encontrado qualquer outro 
apetrecho que comprovasse o comércio da droga". Some-se a isso o fato de o Tribunal de origem haver negado a 

incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sem nenhuma justificativa concreta (fl. 

228). Ainda, o paciente, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes. Assim, 

não havendo sido presenciada situação de mercancia, remanescem somente as condutas de guardar e trazer 

consigo, ambas previstas no tipo descrito no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. A apreensão de apenas 0,7 

g de crack e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância 

evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 5. 

Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação do delito imputado ao paciente não demanda 

o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento, de fato, vedado na via estreita do habeas corpus. O 

caso em análise, diversamente, demanda apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21609820/habeas-corpus-hc-202855-sp-2011-0077257-8-stj/inteiro-teor-21609821
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21609820/habeas-corpus-hc-202855-sp-2011-0077257-8-stj/inteiro-teor-21609821
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Para complementar sua fundamentação, trouxe interessante afirmação, ressaltou o fato 

de que há uma expansão da figura do traficante, uma vez que a própria lei não é clara na 

diferenciação entre usuários de pequeno, médio ou grande porte. 

Como bem observado pelo então ministro relator do caso em análise, a própria lei acaba 

por permitir esse subjetivismo judicial, abrindo espaço para que o próprio juiz no caso concreto 

decida, com base em larga discricionariedade se o crime se trata ou não de tráfico de drogas, o 

que não ocorre apenas na Lei nº 11.343/06, objeto de estudo desta dissertação, mas ao longo de 

todo o ordenamento jurídico. Sobre o assunto da discricionariedade judicial neste aspecto 

Shimizu e Cacicedo entendem: 

 

(...) a diferenciação entre traficante e usuário é meramente circunstancial, sendo que 

a diferenciação objetiva por meio de critérios quantitativos não dá conta dessa 

complexidade. Presente na realidade empírica, resta a conclusão de que, estando o 
sistema penal baseado sobre alicerces ideológicos discriminatórios e classistas, o 

estabelecimento de critérios objetivos de reforço no discurso diferenciador entre 

traficante e usuário poderá significar, mais que uma medida inócua, um verdadeiro 

retrocesso quando se tem por objetivo o enfrentamento do encarceramento em massa 

da pobreza. 61 

 

Importante ressaltar, que outra fundamentação muito utilizada em julgados também 

objeto de análise, e que serão mostrados mais a frente, utilizaram a manifesta ilegalidade como 

fundamento para conceder habeas corpus, neste caso de ofício. Novamente a questão do 

subjetivismo judicial e das cláusulas abertas inseridas no próprio Código de Processo Penal 

acabam por permitir essa insegurança jurídica gerada por uma completa indeterminabilidade 

dos termos jurídicos. 

O Supremo Tribunal Federal também não possui entendimento pacífico quanto ao 

cabimento do HC para fins de desclassificação do crime. Por exemplo, em interessante julgado 

no ano de 2011, no HC nº 107.801/SP, em que um motorista que dirigia em estado de 

 
autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a 

discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 6. Habeas 

corpus concedido, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que condenou o 

paciente pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 e, consequentemente, declarou 
extinta a sua punibilidade, diante do cumprimento de medida mais severa do que a pena aplicável. Ainda, 

confirmada a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. 

DJE: 02/03/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443368335/habeas-

corpus-hc-373364-rs-2016-0258397-3/certidao-de-julgamento-443368373?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 
61SHIMIZU, Bruno; CACICEDO, Patrick. Crítica à estipulação de critérios quantitativos objetivos entre 

traficantes e usuários de drogas- reflexões a partir da perversidade do sistema penal em uma realidade marginal. 

Boletim Publicação do Instituto Brasileiro de Ciencias Criminais. São Paulo, 2016. Disponível em: 

https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5826-Critica-a-estipulacao-de-criterios-quantitativos-objetivos-para-

diferenciacao-entre-traficantes-e-usuarios-de-drogas-reflexoes-a-partir-da-perversidade-do-sistema-penal-em-

uma-realidade-marginal. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443368335/habeas-corpus-hc-373364-rs-2016-0258397-3/certidao-de-julgamento-443368373?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443368335/habeas-corpus-hc-373364-rs-2016-0258397-3/certidao-de-julgamento-443368373?ref=serp
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5826-Critica-a-estipulacao-de-criterios-quantitativos-objetivos-para-diferenciacao-entre-traficantes-e-usuarios-de-drogas-reflexoes-a-partir-da-perversidade-do-sistema-penal-em-uma-realidade-marginal
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5826-Critica-a-estipulacao-de-criterios-quantitativos-objetivos-para-diferenciacao-entre-traficantes-e-usuarios-de-drogas-reflexoes-a-partir-da-perversidade-do-sistema-penal-em-uma-realidade-marginal
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5826-Critica-a-estipulacao-de-criterios-quantitativos-objetivos-para-diferenciacao-entre-traficantes-e-usuarios-de-drogas-reflexoes-a-partir-da-perversidade-do-sistema-penal-em-uma-realidade-marginal
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embriaguez, teria causado a morte de vítima em acidente de trânsito, o Supremo Tribunal 

entendeu por desclassificar a conduta imputada ao acusado de homicídio doloso para 

homicídio culposo na direção de veículo, por entender que para que fosse possível a 

responsabilização a título doloso seria necessária que ficasse demonstrado o intuito de 

matar.62 

Interessante notar que, neste julgado, foi o voto do ministro Luiz Fux o qual fez 

menção a questão da análise fático-probatória, ao afirmar que na primeira decisão não havia 

ficado demonstrado que o acusado teria ingerido bebidas alcoólicas com o objetivo de 

produzir o resultado morte. O ministro desta forma ressaltou, que o julgamento do presente 

caso não envolvia a análise do conjunto fático-probatório, mas que apenas o que se estava 

fazendo era dar aos fatos uma qualificação jurídica diferente. Desse modo, ele votou pela 

concessão da ordem para desclassificar a conduta imputada ao acusado para homicídio 

culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do CTB. 

No entanto, no HC nº 126.751/SP, O Superior Tribunal Justiça, entendeu pelo não 

cabimento da desclassificação, no caso do crime de tráfico de drogas para o crime de 

 
62BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 107801/SP. PENAL. HABEAS 

CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO A TÍTULO DE DOLO 

EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE 

COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A 

classificação do delito como doloso, implicando pena sobremodo onerosa e influindo na liberdade de ir e vir, 

mercê de alterar o procedimento da persecução penal em lesão à cláusula do due process of law, é reformável pela 

via do habeas corpus. 2. O homicídio na forma culposa na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) 

prevalece se a capitulação atribuída ao fato como homicídio doloso decorre de mera presunção ante a embriaguez 
alcoólica eventual. 3. A embriaguez alcoólica que conduz à responsabilização a título doloso é apenas a 

preordenada, comprovando-se que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de produzi-lo. 

4. In casu, do exame da descrição dos fatos empregada nas razões de decidir da sentença e do acórdão do TJ/SP, 

não restou demonstrado que o paciente tenha ingerido bebidas alcoólicas no afã de produzir o resultado morte. 5. 

A doutrina clássica revela a virtude da sua justeza ao asseverar que “O anteprojeto Hungria e os modelos em que 

se inspirava resolviam muito melhor o assunto. O art. 31 e §§ 1º e 2º estabeleciam: 'A embriaguez pelo álcool ou 

substância de efeitos análogos, ainda quando completa, não exclui a responsabilidade, salvo quando fortuita ou 

involuntária. § 1º. Se a embriaguez foi intencionalmente procurada para a prática do crime, o agente é punível a 

título de dolo; § 2º. Se, embora não preordenada, a embriaguez é voluntária e completa e o agente previu e podia 

prever que, em tal estado, poderia vir a cometer crime, a pena é aplicável a título de culpa, se a este título é punível 

o fato”. (Guilherme Souza Nucci, Código Penal Comentado, 5. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: RT, 2005, p. 
243) 6. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores não se confunde com o revolvimento do 

conjunto fático-probatório. Precedentes: HC 96.820/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/6/2011; RE 99.590, Rel. Min. 

Alfredo Buzaid, DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990. 7. A Lei nº 

11.275/06 não se aplica ao caso em exame, porquanto não se revela lex mitior, mas, ao revés, previu causa de 

aumento de pena para o crime sub judice e em tese praticado, configurado como homicídio culposo na direção de 

veículo automotor (art. 302, caput, do CTB). 8. Concessão da ordem para desclassificar a conduta imputada ao 

paciente para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), determinando a 

remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Guariba/SP. Relatora: Ministra Carmem Lúcia. DJE: 

13/10/2011. JusBrasil. 2011. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20621651/habeas-corpus-

hc-107801-sp-stf/inteiro-teor-110022533?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20621651/habeas-corpus-hc-107801-sp-stf/inteiro-teor-110022533?ref=serp
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20621651/habeas-corpus-hc-107801-sp-stf/inteiro-teor-110022533?ref=serp
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consumo próprio da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de ser inviável a análise fático-

probatória, o que é vedado na presente via: 

 

Na espécie, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de 

habeas corpus de ofício. Entender de modo diverso, no sentido de absolver o 

paciente ou desclassificar a sua conduta para o delito de uso de entorpecentes, seria 

necessário o exame aprofundado de provas, providência que é inadmissível na via 

estreita do habeas corpus. 63 

 
63Id. Supremo Tribunal Federal. HABEAS CORPUS: HC 126751/SP. Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. 

Tráfico de entorpecentes – art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Prisão em flagrante. Ausência de justa causa. 

Desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas). Reexame de fatos e provas. Vedação em habeas 

corpus. Writ impetrado contra decisão de Relator, do STJ, que indeferiu liminarmente idêntico pedido. Ausência 

de agravo regimental. Não conhecimento da impetração no STF. Exame das razões da impetração para verificar a 
possibilidade de habeas corpus de ofício. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF 

inviável.- Seguimento negado, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 11.343/2006. Decisão: Trata-se de habeas 

corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão de Relator, do STJ, que indeferiu liminarmente idêntica 

ação constitucional, in verbis: “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MICHEL 

DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2218855-

24-2014.8.26.0000). De acordo com os autos, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, pois teria sido flagrado na posse de 11 

(onze) embalagens plásticas contendo o entorpecente conhecido como maconha para entrega a consumo de 

terceiros, na companhia de um adolescente. Sustenta o impetrante que a ação penal deflagrada em desfavor do 

paciente seria carente de justa causa, pois as circunstâncias narradas na denúncia apontam para o delito de porte 

de entorpecentes para consumo próprio. Assere que a quantidade de entorpecente apreendido em poder do paciente 
seria absolutamente normal para o consumo ordinário de dois jovens, aduzindo, ainda, que não foi relatado nenhum 

ato de traficância capaz de sustentar a capitulação sugerida pelo órgão acusatório. Requer, liminarmente, o 

deferimento de liberdade provisória em favor do paciente. No mérito, pretende a concessão da ordem para que seja 

determinado o trancamento da ação penal em tela. É o relatório. Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via 

eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico 

para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, circunstância que impede o 

seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. […] Ainda 

que assim não fosse, não se vislumbra qualquer coação ilegal ao direito de locomoção do paciente passível de ser 

remediado mediante habeas corpus de ofício. Com efeito, pretende o impetrante, na via estreita do remédio heróico, 

o trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente sob a alegação de que os fatos narrados na 

denúncia representariam a mera posse de entorpecente para consumo próprio, delito previsto no art. 28 da Lei n. 

11.343/06. Tal providência, entretanto, se afigura como verdadeiro pedido de desclassificação da imputação 
atribuída ao acusado na exordial acusatória, providência que extrapola os limites cognitivos do habeas corpus, 

conforme bem pontuado pela autoridade apontada como coatora (fl. 27) em acórdão que não destoa do 

entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 

DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. III – No caso 

em tela, infirmar a condenação da paciente ao argumento de que as provas coligidas são insuficientes para 

demonstrar a prática de atos de mercancia, demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-

probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. (Precedentes). (HC 305.848/RS, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 

DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, 

ALTERNATIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE 

DROGAS. INVIABILIDADE. QUESTÕES QUE EXIGEM APROFUNDADA REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA FÁTICA, O QUE É VEDADO NA PRESENTE VIA. (..) 3. Na espécie, inexiste ilegalidade manifesta 

a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício. Entender de modo diverso, no sentido de absolver 

o paciente ou desclassificar a sua conduta para o delito de uso de entorpecentes, seria necessário o exame 

aprofundado de provas, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Habeas corpus não 

conhecido. (HC 214.590/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013) Ante o exposto, tendo 

em vista a utilização inadequada do writ como substitutivo do recurso cabível e à míngua de flagrante 
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constrangimento ilegal no ato apontado como coator, não se conhece do habeas corpus, com fundamento no artigo 

34, inciso XX,do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. […].” O Ministério Público do Estado de 

São Paulo denunciou o paciente, in litteris: “Consta do incluso inquérito policial que, na tarde de 06 de outubro de 
2014, por volta das 17h50min, na Rua Cineasta Alverto Cavalcanti, altura do n. 170, Rio Pequeno, nesta cidade e 

comarca, MICHEL DOS SANTOS, qualificado a fls. 17 e fotografado a fls. 25, em concurso e com unidade de 

desígnios e propósitos com o adolescente Antônio Carlos Simões da silva, que contava com 15 (quinze) anos de 

idade à época dos fatos, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 11 (onze) 

embalagens plásticas contendo Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, conforme auto de 

exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação de fls. 15, fotografia de fls. 25 e laudo toxicológico (a ser 

juntado oportunamente),isso sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo 

o apurado, na data supramencionada, MICHEL DOS SANTOS e o adolescente Antônio Carlos, estavam em local 

conhecido como ponto de venda de drogas. O denunciado trazia consigo 11 (onze) embalagens plásticas contendo 

maconha e a quantia de R$43,00 (quarenta e três reais). Ocorre que, policiais militares, em patrulhamento de rotina, 

suspeitaram da conduta do denunciado e do adolescente Antônio Carlos, que demonstraram injustificado 

nervosismo, razão pela qual decidiram abordá-los. Em poder de MICHEL DOS SANTOS os policiais localizaram 
as 11 (onze) porções de maconha, que estavam embaladas individualmente, e a importância em dinheiro acima 

mencionada. Diante de tal situação, o MICHEL DOS SANTOS foi detido em flagrante e encaminhado ao Distrito 

Policial. Autuado e interrogado, o denunciado afirmou que estava junto ao adolescente Antônio Carlos e que teria 

comprado a droga para consumo próprio e do menor (fls. 8). A comprovação da traficância decorreu, dentre outros 

indícios, da quantidade e da forma como estavam acondicionadas as drogas apreendidas, embaladas 

individualmente, do dinheiro que estava em poder do denunciado e do local onde foi detido, conhecido como ponto 

de tráfico de droga. Ante o exposto, denuncio MICHEL DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, combinado 

com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. […].” A impetrante insiste na alegação de falta de justa causa 

para a ação penal por tráfico de entorpecentes, porquanto a pequena quantidade de maconha apreendida está a 

indicar que a aquisição se dera para consumo próprio, além de que a denúncia não demonstrou o vínculo da conduta 

do paciente com a figura do tráfico de entorpecentes, por isso que a imputação correta é a do artigo 28 da Lei de 
Drogas. Afirma que o paciente é primário e detentor de bons antecedentes. Requer a concessão de liminar a fim 

de que seja concedida liberdade provisória ao paciente e, no mérito, o deferimento do writ para que “... seja 

determinado o trancamento do respectivo processo, com extinção do feito – ou, subsidiariamente, a confirmação 

da liminar que determine a liberdade provisória do paciente”. É o relatório. DECIDO. O presente recurso se insurge 

contra decisão monocrática que negou trânsito a idêntico pedido, vale dizer, não houve o exaurimento da jurisdição 

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição 

Federal, in verbis: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: II – julgar, em recurso ordinário: a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e 

o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei). 

In casu, caberia ao recorrente a interposição de agravo regimental, à luz do que prevê o art. 39 da Lei n. 8.038/90: 

“Da decisão do Presidente, do Tribunal, da Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá 

agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias”. O constituinte fez 
clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso 

ordinário em habeas corpus – consoante disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 102 – quando decididos em 

única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra 

constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada 

para alcançar autoridades –no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à 

apreciação do Supremo. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento 

do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que 

““não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior 

Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido, RHC 117.267/SP, relator Ministro Dias Toffoli. Cf., no mesmo sentido, 

o acórdão proferido no julgamento do RHC 111.639/DF, relator Ministro Dias Toffoli, cuja possui o seguinte teor: 

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Aplicação do aumento 
de pena previsto no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código Penal. Decisão monocrática do relator do habeas corpus 

no Superior Tribunal de Justiça a ele negando seguimento. Não cabimento do recurso ordinário. Precedentes. 

Recurso não conhecido. Ofensa ao princípio da colegialidade. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício. 

Precedentes. 1. Segundo o entendimento da Corte ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra 

decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a 

Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Recurso não conhecido (...)” (grifei). Destarte, a Constituição Federal 

restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal 

Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por 

membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 

Em que pese ser o caso de não conhecimento do writ, nada impede a análise das razões da impetração para verificar 
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Outra hipótese muito comum, de impetração de habeas corpus está relacionada com o 

pedido de absolvição criminal, por isso também tem grande importância elucidar os principais 

debates que estão interligados ao assunto para que no Capítulo 3, ao trazer a pesquisa 

propriamente dita, seja possível analisar de forma mais ampla as questões que envolvem o tema. 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de não ser 

cabível habeas corpus para fins de absolvição, uma vez que tal pedido demanda revolvimento 

de provas, não permitido pela via deste instrumento, o qual possui cognição sumária, é o que 

se pode observar da leitura, por exemplo, do julgamento do HC nº 119.070/SP, do ano de 2015: 

 

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. Não há falar em nulidade do 

acórdão por falta de fundamentação quanto à participação do réu na empreitada 

criminosa, quando apontados fundamentos nesse sentido, mesmo que não 

extensivamente detalhados, com valoração da prova dos autos. Precedentes. 3. A via 

estreita do writ não é apropriada à análise do pleito de absolvição por falta de provas 

para a condenação ou de reconhecimento da minorante da participação de menor 

importância, dada a necessidade de reexame do material cognitivo produzido nos 

autos, para se infirmar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, soberanas 

na análise dos fatos e provas. 64 

 
a possibilidade de concessão da ordem ex officio. In casu, a decisão impugnada não ostenta teratologia que 

justifique a atuação ex officio do Supremo Tribunal Federal. Destarte, o trancamento de ação penal ou a 

desclassificação do crime de tráfico para o de consumo próprio demandam, induvidosamente, reexame do conjunto 

fático-probatório. Deveras, os argumentos ora expostos devem ser analisados no bojo da ação penal, sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa. No que tange à liberdade provisória, trata-se de pedido formulado sem a 

demonstração de ausência de fundamentação da prisão cautelar. Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com 

fundamento no artigo 38 da Lei n. 8.038/90, restando prejudicado o exame do pedido de liminar. Dê-se ciência do 

Ministério Público Federal Publique-se. Int. Brasília, 20 de fevereiro de 2015. Ministro Luiz Fux. Relator. 
Documento assinado digitalmente. Relator: Ministro Luiz Fux. DJE: 20/02/2015. JusBrasil. 2015. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25359771/habeas-corpus-hc-126751-sp-stf?ref=serp. Acesso em: 4 set. 

2019. 
64Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HC 119.070/SP 2008/0233795-8. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO 

WRIT. ROUBO MAJORADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NA PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, 

POR FALTA DE PROVAS OU DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR 

IMPORTÂNCIA. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. 

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. UTILIZAÇÃO DE 

SIMULACRO. SÚMULA 174/STJ CANCELADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. SÚMULAS 440/STJ E 

718 E 719/STF. 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. Não há falar em nulidade do acórdão por 

falta de fundamentação quanto à participação do réu na empreitada criminosa, quando apontados fundamentos 

nesse sentido, mesmo que não extensivamente detalhados, com valoração da prova dos autos. Precedentes. 3. A 

via estreita do writ não é apropriada à análise do pleito de absolvição por falta de provas para a condenação ou de 

reconhecimento da minorante da participação de menor importância, dada a necessidade de reexame do material 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25359771/habeas-corpus-hc-126751-sp-stf?ref=serp
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Como se pode observar da leitura do presente julgado, mais uma vez a questão da não 

possibilidade de reconhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso cabível é 

tratada, sendo, no entanto, possível a sua concessão de ofício quando se estiver diante de caso 

de flagrante ilegalidade, o que ocorre, por exemplo, no caso de atipicidade da conduta, como 

ocorreu no julgamento do HC nº 409.595 do STJ no ano de 2017.65 

Neste caso, a 5ª Turma do STJ ressaltou que embora haja consolidado, tanto no Superior 

Tribunal como no STF, no sentindo de não ser cabível a impetração de habeas corpus como 

substitutivo de recurso, este remédio constitucional deve ser concedido de ofício quando ocorrer 

flagrante ilegalidade, como no presente julgado, em que o réu era acusado do crime de dano 

qualificado, crime que exige animus, caracterizado pela vontade de gerar o prejuízo, não 

restando este comprovado no caso, sendo cabível diante da atipicidade da conduta a concessão 

do pedido de absolvição do paciente. Sobre o assunto ensina Alberto Silva Franco: 

 

O exame do material probatório não deve ser submetido a uma aferição em 

profundidade. Pelo menos, via de regra. Há certas situações, no entanto, que 

autorizam sua análise mais aprofundada. Por exemplo, nos casos em que se recorre 

 
cognitivo produzido nos autos, para se infirmar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, soberanas na 

análise dos fatos e provas. 4. Desde o cancelamento da Súmula 174/STJ, restou consagrado que a atemorização da 

vítima pelo emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto à configuração da majorante prevista 

no inciso Ido § 2º do art. 157 do CP, por ausência de incremento no risco ao bem jurídico tutelado, prestando-se, 

tão somente, a caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de roubo. 5. O estabelecimento do regime fechado, 

sem qualquer fundamento concreto, em se tratando de réu primário, de bons antecedentes, cuja pena-base foi fixada 

no mínimo legal, contraria o disposto nas Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida de ofício para reduzir as penas a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa e fixar o regime 

semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. DJE: 26/05/2015. JusBrasil. 

2015. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/191631070/habeas-corpus-hc-119070-sp-2008-
0233795-8/certidao-de-julgamento-191631084?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 
65Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 409595/SP 2017/0181953-8. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DANO QUALIFICADO. 

ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. FLAGRANTE ILEGALIDADE 

EVIDENCIADA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO 

COMPROVADO. WRIT NÃO CONHECIDO E 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. Caso reste evidenciada, de plano, a atipicidade da 

conduta imputada ao paciente, sendo despiciendo o reexame detido dos elementos de convicção amealhados nos 

autos, admite-se a sua absolvição em sede de habeas corpus, como na hipótese em apreço. 3. Nos termos da 
jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, 

Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, 

caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário. Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização das 

paredes ou grades de cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, demonstra tão somente o 

seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao 

patrimônio público. 4. Writ não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o réu das 

imputações apuradas nos autos da Ação Penal n. 0011225-17.2008.8.26.0073, em curso na 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Avaré/SP. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 11/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514518364/habeas-corpus-hc-409595-sp-2017-0181953-8/certidao-de-

julgamento-514518384?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/191631070/habeas-corpus-hc-119070-sp-2008-0233795-8/certidao-de-julgamento-191631084?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/191631070/habeas-corpus-hc-119070-sp-2008-0233795-8/certidao-de-julgamento-191631084?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514518364/habeas-corpus-hc-409595-sp-2017-0181953-8/certidao-de-julgamento-514518384?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514518364/habeas-corpus-hc-409595-sp-2017-0181953-8/certidao-de-julgamento-514518384?ref=serp
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ao habeas corpus para o trancamento de ação penal. Não se trata aqui de um exame 

de mérito da imputação, mas apenas da verificação da legalidade ou não da ação 

penal.66 

 

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 154.390/SC, no ano de 

2018, entendeu pelo cabimento do HC como substituto de revisão criminal, reconhecendo a 

atipicidade da conduta, por se estar diante de caso de flagrante ilegalidade. Neste julgado um 

policial aposentado havia sido flagrado com uma cápsula de munição de fuzil, que segundo o 

réu, havia ganhado de amigos do Exército na época em que servia, ressaltando ser ineficaz a 

munição e meramente decorativa. 67 

A Segunda Turma entendeu por conceder a ordem, por se estar diante de fatos 

incontroversos, destacou o ministro Dias Toffoli que embora o crime do art. 16 do Estatuto do 

Desarmamento seja crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da sua potencialidade 

lesiva, no caso concreto tal entendimento deveria ser afastado, pois a posse de uma única 

munição, não geraria perigo para a sociedade, devendo ser reconhecida a insignificância da 

conduta. 

Como se pode notar, constantemente, conceitos jurídicos indeterminados são usados 

para afastar muitas vezes entendimentos consolidados, o que mais uma vez confirma o grande 

problema debatido na presente dissertação, a questão do decisionismo judicial que acaba por 

ter como consequência, a insegurança jurídica Sobre a questão ressalta Celso Antônio Bandeira 

de Mello: 

 

O fundamento da discricionariedade reside no intento de se cometer à autoridade o 

dever jurídico de buscar identificar e adotar a solução apta a, no caso concreto, 
satisfazer de maneira perfeita a finalidade da lei, bem como reside na inexorável 

contingência prática de servir-se de conceitos pertinentes ao mundo do valor e da 

sensibilidade, os quais são conceitos chamados vagos, fluidos ou imprecisos.68 

 

2.3.3 O Habeas Corpus e a dosimetria da pena 

 
66ROCCO, Rui; FRANCO, Alberto Silva. Código de Processo Penal e sua interpretação jurisprudencial. v.1. 2. ed. 

Rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.1.560. 
67BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. HABEAS CORPUS: HC 154390/SC. Habeas corpus. 
Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Condenação transitada em julgado. 

Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando 

líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade 

do habeas corpus. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz do caso 

concreto. Paciente que guardava em sua residência uma única munição de fuzil (calibre 762). Ação que não tem o 

condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal 

incriminadora. Precedentes. Atipicidade material da conduta reconhecida. Ordem concedida. Relator: Ministro 

Dias Toffoli. DJE: 26/04/18. STF. 2018. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14764020. Acesso em: 4 set. 2019. 
68MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.284. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14764020
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Dentro desta pesquisa, outra questão que desperta muito a atenção foi o fato da grande 

quantidade de habeas corpus impetrado para fins de alterar a dosimetria da pena, o que acaba 

por gerar estranheza, uma vez que tal concessão acabaria por conduzir no sentido contrário da 

jurisprudência dos Tribunais Superiores de não ser este instrumento o meio correto para tal fim, 

uma vez que levaria obrigatoriamente a uma análise probatória não permitida em sede de habeas 

corpus, porém mais uma vez foi possível perceber que conceitos jurídicos indeterminados que 

terminam por dar azo ao subjetivismo judicial acabam por prevalecer nestes momentos. 

Sobre o assunto entendeu o Superior Tribunal de Justiça no HC nº 440.530, no ano de 

2018, ao conceder a redução da pena e por consequência substituir o regime semiaberto pelo 

aberto: 

 

A revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida quando faltar 

fundamentação concreta ou a sanção aplicada for notoriamente desproporcional e 

irrazoável diante do crime cometido. A primeira instância ao fixar o regime inicial 

semiaberto, para a paciente, não apresentou nenhum fundamento que justificasse a 

aplicação do regime mais gravoso, muito embora houvesse o registro de circunstância 

judicial desfavorável. O Tribunal de origem manteve o regime sem nada acrescentar. 

Não é possível em habeas corpus suprir tal omissão. Assim deve ser fixado o regime 

aberto.69 

 

 
69BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 440530/SP 2018/0056937-9. 

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

EVIDENCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS 

DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A revisão da dosimetria da 

pena no habeas corpus somente é permitida quando faltar fundamentação concreta ou a sanção aplicada for 
notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido. 2. É legítima a elevação da pena-base pelas 

consequências do crime, uma vez que a quantia disponibilizada pela vítima aos réus, mais do que o prejuízo 

patrimonial, impôs dificuldades à própria subsistência da ofendida. Não configurou bis in idem, a negativa do 

benefício do art. 171, § 1º, do CP, em razão do prejuízo causado à vítima, por se tratar de etapas distintas que não 

se comunicam. 3. Configura bis in idem (inerente ao tipo penal) a avaliação do prévio ajuste como motivação para 

exasperar a pena-base, por se tratar de estágio necessário à viabilidade da prática da fraude de "passarem os 

acusados por funcionários do Inmetro sem o serem e vender a uma pessoa idosa peça com preço 06 (seis) vezes 

superior ao de mercado". 4. O fato de o delito haver sido praticado em concurso de agentes caracteriza dupla 

penalidade (bis in idem), pois os acusados foram também denunciados e condenados por "se associarem para o 

fim de cometer estelionatos". 5. A primeira instância, ao fixar o regime inicial semiaberto, para a paciente, não 

apresentou nenhum fundamento que justificasse a aplicação do regime mais gravoso, muito embora houvesse o 
registro de circunstância judicial desfavorável. O Tribunal de origem manteve o regime sem nada acrescentar. Não 

é possível, em habeas corpus, suprir tal omissão. Assim, deve ser fixado o regime inicial aberto. 6. O indeferimento 

da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está devidamente fundamentado. A sentença 

condenatória, além de fazer referência às circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacou ainda que "ela detinha 

papel importante na associação, pois além de criar uma pessoa jurídica, ela efetuava a compra das mercadorias e 

as repassavam para os demais réus para que eles vendessem, tudo isso visando dissimular a ação criminosa". 7. 

Ordem parcialmente concedida a fim de reduzir a reprimenda da paciente para 1 ano, 2 meses e 23 dias de reclusão 

mais 12 dias-multa e fixar o regime inicial aberto (para ambos os crimes). Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. 

DJE: 12/12/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661805588/habeas-

corpus-hc-440530-sp-2018-0056937-9/certidao-de-julgamento-661805602?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661805588/habeas-corpus-hc-440530-sp-2018-0056937-9/certidao-de-julgamento-661805602?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661805588/habeas-corpus-hc-440530-sp-2018-0056937-9/certidao-de-julgamento-661805602?ref=serp
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Como se pode compreender da leitura do presente do julgado, o habeas corpus foi 

concedido sobre o argumento da falta de fundamentação concreta para um regime mais gravoso, 

sendo a proporcionalidade usada para justiçar a redução da pena e a substituição pelo regime 

aberto. 

A priori o princípio da proporcionalidade surgiu como forma de limitar a 

discricionariedade judicial,70 mas este acaba muitas vezes servindo de baliza para o 

subjetivismo judicial, como observa Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

Sobremodo no Estado de Direito, repugnaria ao senso normal dos homens que a 

existência de discrição administrativa fosse um salvo conduto para a administração 

agir de modo incoerente, ilógico, desarrazoado e o fizesse precisamente a título de 

cumprir uma finalidade legal, quando - conforme se viu - a discrição representa, 

justamente, margem de liberdade para eleger a conduta mais clarividente, mais 

percuciente ante as circunstâncias concretas, de modo a satisfazer com a máxima 

precisão o escopo da norma que outorgou esta liberdade. Também não se poderiam 

admitir medidas desproporcionadas em relação às circunstâncias que suscitaram o ato 

- e, portanto, assintônicas com o fim legal - não apenas porque conduta 
desproporcional é, assim mesma, comportamento desarrazoado, mas também porque 

representaria um extravazamento de competência.71 

 

A fundamentação, importantíssimo elemento das decisões judiciais e tendo como fonte 

imediata a segurança jurídica, possui três funções principais, quais sejam: a primeira delas é a 

função de defesa, visando proteger o cidadão de qualquer atitude arbitrária do poder público;72 

a segunda trata-se da função de garantia, gerando o poder- dever no Estado- juiz de alcançar 

seu propósito de administração da justiça, e por fim, visa assegurar a imparcialidade do juiz, ou 

seja, visa assegurar a proteção. 

Cabe aqui, também, mencionar o julgado do Supremo Tribunal Federal, que no Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus n° 119.816/SP, no ano de 2014, a Segunda Turma, através do 

então relator, Ministro Teori Zavascki, proferiu a seguinte decisão a respeito dosimetria da 

pena: 

 

Não é viável na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção 

considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais 

 
70Lênio Streck ressalta: “no âmbito judicial o termo discricionariedade se refere a um espaço a partir do qual o 

julgador estaria legitimado a criar a solução adequada para o caso que lhe foi apresentado a julgamento” STRECK, 

Lênio Luiz. Uma hermenêutica jurídica em crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.329. 
71MELLO, Celso Antonio Bandeira. Op. Cit., p.194 
72Heleno Claudio Fragoso defende que arbitrariedade e discricionariedade não se confundem: “Por 

discricionariedade não se deve entender o poder de adotar, com base na simples oportunidade, o tratamento mais 

idôneo, mas sim a renúncia, por parte do legislador, em fixar abstratamente um conteúdo de valor, para deixá-lo 

em concreto à apreciação judicial. O juiz está adstrito a pena justa. O que separa o arbítrio da discricionariedade é 

a obrigação de motivar a aplicação da pena.” FRAGOSO, Heleno Claudio. Lições de Direito Penal - parte geral. 

Atualização de Fernando Fragoso. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.408-9. 
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previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da 

legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No 

caso entretanto não existe qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da 

pena-base. A questão relativa ao reconhecimento da confissão espontânea não foi 

objeto de apreciação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nem no Superior 

Tribunal de Justiça. Desse modo qualquer juízo desta corte sobre a matéria implicaria 

dupla supressão de instância e contrariedade a repartição constitucional de 

competências. 73  
 

O julgador possui no direito penal o que se denomina “discricionariedade regrada” uma 

vez que embora exista previsão expressa no Código Penal sobre a dosimetria da pena, acaba 

sendo permitida uma flexibilidade judicial, principalmente no que tange aos requisitos do art. 

59. Tal dispositivo possui uma grande indefinição, o qual tende por conduzir a um subjetivismo 

judicial.74 

Nesta pesquisa, foi possível perceber a grande quantidade de habeas corpus impetrados 

para alterar a dosimetria, mais especificamente para afastar o bis in idem ou para que fosse 

reconhecida a aplicação do tráfico privilegiado. 

Em interessantíssimo julgado, em outubro de 2018, a Quinta Turma do STJ afastou a 

reincidência que poderia ser gerada pelo art. 28 da Lei 11.343/06, no HC nº 453437/SP. Neste 

caso, a defesa pretendia o reconhecimento da ilegalidade da condenação do réu pelo crime de 

tráfico de drogas e de forma subsidiária, pedia o afastamento da reincidência e o 

reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, a aplicação de nova dosimetria da 

pena. Afirmou o ministro Reynaldo Soares da Fonseca que, com relação ao crime de tráfico de 

 
73BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: RHC 

119816/SP. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXCESSO DECOTADO PELO TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. INVIABILIDADE DE NOVO REDIMENSIONAMENTO DA 

REPRIMENDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRF 

3ª REGIÃO, NEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, 

o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias 

judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios 

utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a 

justificar o redimensionamento da pena-base nesta via recursal. Precedentes. 2. A questão relativa ao 

reconhecimento da confissão espontânea não foi objeto de apreciação no Tribunal Regional da 3ª Região, nem no 

Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria dupla supressão 
de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 3. Recurso ordinário 

parcialmente conhecido e improvido. Relator: Ministro Teori Zavascki. DJE: 02/04/2014. JusBrasil. 2014. 

Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25030933/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-

119816-sp-stf/inteiro-teor-115106036?ref=juris-tabs. Acesso em: 4 set. 2019. 
74 Sobre o tema, defende Basileu Garcia: Como se pretende individualizar a pena sem subjetivismo? Possivelmente 

reduzindo o campo penal a cálculos matemáticos: fez tal coisa, aumenta-se 1/6; se agiu desse modo, aumenta-se 

assim por diante. Para tanto, a eliminação da faixa de aplicação da pena é uma imposição. Para um furto, ao invés 

de 1 a 4 anos, parte-se sempre de 1 (ou 4). Nada mais simples para contornar o chamado "subjetivismo arbitrário" 

do julgador, invadindo-se, no entanto, o cenário da pena-padrão. GARCIA. Basileu. Instituições de direito penal. 

v.1, t.2, 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1956, p.463. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25030933/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-119816-sp-stf/inteiro-teor-115106036?ref=juris-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25030933/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-119816-sp-stf/inteiro-teor-115106036?ref=juris-tabs
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drogas, o Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu sua convicção com base em amplo 

contexto probatório e sua reanálise não seria permitida através do habeas corpus, porém 

reconheceu que o art. 28 da lei de drogas não seria possível para fins de se reconhecer 

reincidência Fundamentou: 

 

Cabe ressaltar que as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas 
a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o artigo 63 do Código Penal, que 

apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena 

de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do 

artigo 28 da Lei 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é 

punível com pena privativa de liberdade75 

 

Outro julgado, bem interessante proferido pelo STJ, ocorreu no HC 466.382/SC, no ano 

de 2018, trouxe novamente a questão da flagrante ilegalidade para justificar a exceção à 

proibição de não cabimento de análise da dosimetria em sede de habeas corpus. No presente 

caso, o paciente havia sido condenado pelo juiz singular a pena de 2 anos e 4 meses no regime 

aberto ao pagamento de 240 dias-multa pela prática do delito do art. 33, § 4, da Lei 11.343/06. 

A defesa interpôs apelação, tendo o recorrente sua pena diminuída. No entanto, foi impetrado 

HC no STJ alegando que para que fosse valorada a circunstância do art. 42 da mesma lei, 

haveria necessidade de perquirir a natureza e a quantidade da droga apreendida. Desta forma, 

requereu-se que fosse considerada a ínfima quantidade de droga, bem como a confissão para 

reduzir a pena e substituir por restritiva de direitos. O ministro relator, Reynaldo Soares da 

Fonseca, entendeu que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso, mas que nada impede o 

seu conhecimento caso haja flagrante ilegalidade. 

No caso, acabou decidindo pelo não cabimento de afastamento da pena em razão da 

natureza da droga, no caso crack, a qual considera de extrema gravidade, porém reconheceu 

que assistia razão ao paciente para que fosse levada em consideração a razoabilidade no 

 
75Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 162305/SP 2010/0026073-3. HABEAS 

CORPUS. PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO (ART. 155, § 1o. DO CPB). PENA-BASE FIXADA NO 

MÍNIMO LEGAL. PENA FINAL: 1 ANO E 3 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DESTE STJ. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE 
PENA PELO REPOUSO NOTURNO. IRRELEVÂNCIA DE O CRIME TER SIDO COMETIDO EM VIA 

PÚBLICA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento 

pacífico nesta Corte, tanto que consolidado no enunciado 231 de sua Súmula, que a incidência da circunstância 

atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal. 2. Para a incidência da causa especial 

de aumento de pena prevista no § 1o. do art. 155 do Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante o 

repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, 

é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. 

Ordem denegada. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 21/06/2010. JusBrasil. 2010. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15268208/habeas-corpus-hc-162305-df-2010-0026073-3-

stj/certidao-de-julgamento-15268211?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15268208/habeas-corpus-hc-162305-df-2010-0026073-3-stj/certidao-de-julgamento-15268211?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15268208/habeas-corpus-hc-162305-df-2010-0026073-3-stj/certidao-de-julgamento-15268211?ref=serp


52 

 

momento de exasperar a pena, logo o quantum de aumento deveria incidir sobre a pena mínima 

e não sobre a quantia entre a pena mínima e a máxima fixada no preceito secundário, considerou 

assim, que embora seja ato discricionário do juiz a fixação do quantum da pena, teria agido o 

juiz a quo com desproporcionalidade.76 

De fato, esse subjetivismo é permitido pelo próprio art. 59 do Código Penal em razão 

da própria indeterminação causada pelos critérios estabelecidos no cálculo da pena, o legislador 

apenas estabelece alguns limites superficiais, dentro dos quais terá o magistrado, liberdade para 

agir, sobre o tema ensina Lyra: 

 

O legislador desdobra a série de crimes; para cada um estipula a pena aplicável, dadas 

determinadas circunstâncias. Agora, como, 10, 20 ou 30 indivíduos podem cometer o 

mesmo crime, e é lícito afirmar que não existe identidade entre dois sequer desses 

indivíduos, é o juiz, que tem diante de si o homem, quem pode saber a medida da pena 

necessária e adequada. Não podendo desempenhar-se dessa tarefa, porque opera no 

abstrato, sobre generalidades ou médias, o legislador a transfere ao juiz que opera 

sobre o caso concreto: o criminoso e o crime.77 

 
76Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 466382/SC 2018/0219922-6. Trata-se 

de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HUAN GUSTAVO DA SILVA AZEVEDO contra 
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação n. 0010955-

60.2014.8.24.0033. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 2 

anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 240 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da 

Lei n. 11.343/2006 (fls. 283/285). Inconformada, a defesa do paciente apelou e o Tribunal a quo proveu 

parcialmente o recurso para reduzir a pena imposta para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 222 dias-multa, 

mantidas as demais disposições da sentença (fls. 365/385). No presente mandamus, a impetrante sustenta que o 

paciente sofre constrangimento ilegal na dosimetria da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias, porquanto, 

para o delito de tráfico de drogas, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas devem ser consideradas 

conjuntamente, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, porém, o juízo de origem e o TJSC 

levaram em consideração apenas a natureza (nocividade da cocaína), sendo que a ínfima quantidade da droga 

contraindicava a exasperação (10g) (fl. 8). Insurge-se, ademais, contra a segunda fase da dosimetria penal, ao 

argumento de que o Juízo de origem não reconheceu a confissão espontânea do Paciente, embora o Paciente tenha 
afirmado que a droga era para seu consumo (fl. 11). Por fim, argumenta que não são idôneos os fundamentos 

utilizados pelo Tribunal Estadual para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não foi considerável e, quanto aos maus antecedentes, há 

inúmeros precedentes deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que uma única circunstância judicial 

desfavorável não justifica o tratamento mais severo (fl. 15). Aponta, ainda, ser cabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da condenação em relação aos excessos impugnados, no mérito, 

a exclusão da negativação da circunstância da natureza, o reconhecimento da confissão qualificada e a substituição 

da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. É o relatório. Decido. De início, o presente habeas corpus 

não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de 

ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente. 
No caso, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento 

da medida de urgência, sendo necessário aprofundado exame dos autos para a aferição de eventual 

constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá 

ser analisado em momento oportuno, após parecer ministerial, por ocasião do julgamento definitivo do habeas 

corpus pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Devidamente instruído, dispenso informações. Dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Relator: Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca. DJE: 30/08/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/619745859/habeas-corpus-hc-466382-sc-2018-0219922-6/decisao-

monocratica-619745887?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 
77LYRA, José Francisco Dias da Costa. Comentários ao Código Penal. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p.186. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/619745859/habeas-corpus-hc-466382-sc-2018-0219922-6/decisao-monocratica-619745887?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/619745859/habeas-corpus-hc-466382-sc-2018-0219922-6/decisao-monocratica-619745887?ref=serp
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2.3.4 O Habeas Corpus para o trancamento de ação penal 

 

Para finalizar o presente capítulo, através do qual procurou-se fazer referências aos 

principais entendimentos a respeito do manejo do habeas corpus serão trazidas as questões que 

envolvem a impetração deste instrumento para fins de trancamento da ação penal. Importante 

aqui citar o seguinte a crítica feita por Aury Lopes Junior: 

 

Não existe trancamento de ação penal. Por que não existe? Porque sendo a ação penal 

um poder político constitucional de invocação não há que se falar em trancamento de 

ação, um erro que decorre da constante confusão entre ação e pretensão. Inclusive há 

quem empregue o vocábulo ‘ação’ como sinônimo de pretensão. Contudo, a rigor, a 

ação é o poder jurídico de acudir aos tribunais para ver satisfeita uma pretensão. Logo, 

não há que se falar de ‘trancamento’ do poder que já foi exercido.78 

 

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 55.701/BA de 2015, 

o trancamento de ação penal por meio de Habeas Corpus é instrumento excepcional, apenas 

cabível quando emerge nos autos de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria e 

prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.79 

No ano de 2017, o STJ, no HC nº 356.179/MT entendeu pela impossibilidade do habeas 

corpus, com fundamento na ausência de justa causa bem como de ausência dos indícios da 

autoria e de materialidade, na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão 

 
78LOPES JUNIOR, Aury. Op. Cit., 2018, p.628. 
79BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: RHC 
55701/BA 2015/0010375-0. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO 

MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. 

INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DA RECORRENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA 

ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO 

ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta eg. 

Corte, há muito já se firmaram no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida 

excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da 

incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a 

materialidade do delito. (Precedentes). II - Não se verifica, da apreciação dos elementos contidos no recurso, a 

atipicidade da conduta pela ausência da elementar "obtenção de vantagem ilícita", uma vez que, fosse de fato 

devido o salário-maternidade, como alega a recorrente, não seriam necessários documentos falsos para instruir o 
pedido de concessão do benefício junto à autarquia previdenciária. III - A denúncia descreve que, tanto no 

procedimento administrativo do INSS, quanto no inquérito policial, a recorrente confessou que os documentos 

foram elaborados com o intuito exclusivo de obter, irregularmente, o benefício do salário-maternidade, condição 

que evidencia a necessidade da manutenção da ação penal, a fim de que se produzam provas sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa. IV - Não há se falar em incidência do princípio da insignificância na hipótese em 

que a recorrente, em tese, mediante uso de documento ideologicamente falso, obteve dos cofres públicos o 

benefício do salário-maternidade, conduta que ofende o patrimônio público, a fé pública e a moral administrativa. 

(Precedentes). Recurso ordinário desprovido. Relator: Ministro Felix Fischer. DJE: 27/05/2015. JusBrasil. 2015. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/192167455/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-

55701-ba-2015-0010375-0?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/192167455/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-55701-ba-2015-0010375-0?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/192167455/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-55701-ba-2015-0010375-0?ref=serp
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probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da 

causa.80 

A justa causa deve ser compreendida como uma condição da ação, devendo, também, 

representar, dentre outras exigências, o mínimo de convencimento possível sobre a 

materialidade e autoria delitiva para se justificar por parte do judiciário o recebimento da 

denúncia ou queixa. Sobre o tema explica Renato Brasileiro: 

 

O suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer acusação penal.[...] 

Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado 

status dignitatis do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, 

temerários, desprovidos de um lastro mínimo de elementos de informação, provas 

cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.81 

 

No mesmo sentido foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC 

478.211/RJ, proferido em 2019: 

 
80Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 356179/MT 2016/0125399-0. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME AMBIENTAL E 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE NÃO ENFRENTADA PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NEGATIVA 

DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO 

INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA 

PRISÃO QUE PERDURAM MAIS DE 2 ANOS. AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA OBJETIVA DO TÉRMINO 

DO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal - STF e deste Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-

se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O pedido de 

reconhecimento de nulidade do inquérito policial decorrente da utilização de provas apresentadas em processo 

diverso, no qual foi firmada transação penal, não foi deduzido perante o Tribunal de origem, que não teve a 
oportunidade de se manifestar quanto a essa insurgência. Assim, inviável qualquer exame, por este Superior 

Tribunal de Justiça, da alegação aqui apresentada, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância 3. É 

inadmissível o enfrentamento das alegações de ausência de justa causa, bem como de ausência dos indícios da 

autoria e de materialidade, na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser 

realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 4. Constitui entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do 

inquérito policial, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da 

razoabilidade, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 5. In casu, o 

paciente foi indiciado, nos autos do Inquérito Policial, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 2/7/2014, 

substituída por medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal de origem, em 8/4/2015. Verifica-se dos autos, ainda, 

que até a presente data, o inquérito policial não foi concluído, não havendo sequer sido iniciada a persecução penal 
contra o paciente. De fato, trata-se de delitos cuja apuração não detém complexidade e cujo excesso de prazo para 

conclusão do inquérito policial foi reconhecido pelo Magistrado de piso e pelo Tribunal de origem. Assim, afigura-

se desarrazoada e desproporcional a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente 

por quase três anos sem que se possa atribuir à sua defesa qualquer responsabilidade pela delonga na conclusão do 

inquérito policial, que ainda não possui perspectiva objetiva de ultimação. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida, de ofício, para revogar as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente. Relator: Ministro 

Joel Ilan Paciornik. DJE: 30/06/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/482792233/habeas-corpus-hc-356179-mt-2016-0125399-0/certidao-de-

julgamento-482792311?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 
81LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. v. único. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p.196. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/482792233/habeas-corpus-hc-356179-mt-2016-0125399-0/certidao-de-julgamento-482792311?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/482792233/habeas-corpus-hc-356179-mt-2016-0125399-0/certidao-de-julgamento-482792311?ref=serp
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Quanto à alegação de falta de justa causa, observa-se que o entendimento pacífico 
desta Corte é no sentido de que "a extinção da ação penal, por falta de justa causa ou 

por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, pois somente é cabível o 

trancamento da exordial acusatória por meio de habeas corpus quando houver 

comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da 

conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria 

e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade" 

(RHC 85.172/SP, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 

11/09/2018, DJe 24/09/2018), circunstâncias não verificadas de plano na espécie. 2. 

O modus operandi do delito autoriza a manutenção da prisão cautelar, como forma de 

resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com 

efeito, o Paciente cometeu o delito utilizando-se de veículo automotor, em concurso 
com quatro indivíduos, mediante o uso de simulacro de arma de fogo e prolação de 

palavras de ordem e intimidação contra as vítimas, o que denota sua elevada 

periculosidade. Assim, a gravidade em concreto da ação - devidamente apresentada 

pelas instâncias ordinárias - demonstra a perniciosidade social da conduta, o que 

justifica a manutenção da custódia. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente 

fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do 

modus operandi e da gravidade em concreto da conduta. " (HC 146.874 AGR, Rel. 

Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 

26/10/2017). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons 

antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia 

processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da 
medida extrema. 5. Ordem de habeas corpus denegada. 82 

 

A grande problemática que envolve o tema é a indefinição do conceito de justa causa, o 

que acaba por conduzir ao dever de interpretação do aplicador do direito, muitas vezes 

 
82BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 478211/RJ 2018/0297261-7. 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO 

CÓDIGO PENAL. TESE DE FALTA DE JUSTA CAUSA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA DE 

PLANO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Quanto à alegação de falta de justa causa, observa-se que o entendimento 

pacífico desta Corte é no sentido de que "a extinção da ação penal, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se 

no campo da excepcionalidade, pois somente é cabível o trancamento da exordial acusatória por meio de habeas 

corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta 

supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da 

incidência de causa de extinção da punibilidade" (RHC 85.172/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 24/09/2018), circunstâncias não verificadas de plano na espécie. 2. O modus 

operandi do delito autoriza a manutenção da prisão cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, nos 

termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Paciente cometeu o delito utilizando-se de veículo 

automotor, em concurso com quatro indivíduos, mediante o uso de simulacro de arma de fogo e prolação de 

palavras de ordem e intimidação contra as vítimas, o que denota sua elevada periculosidade. Assim, a gravidade 
em concreto da ação - devidamente apresentada pelas instâncias ordinárias - demonstra a perniciosidade social da 

conduta, o que justifica a manutenção da custódia. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se 

pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do 

agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta." (HC 146.874 

AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 4. 

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, 

por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação 

da medida extrema. 5. Ordem de habeas corpus denegada. Relatora: Ministra Laurita Vaz. DJE: 28/02/2019. 

JusBrasil. 2019. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/682196087/habeas-corpus-hc-478211-

rj-2018-0297261-7/certidao-de-julgamento-682196113?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/682196087/habeas-corpus-hc-478211-rj-2018-0297261-7/certidao-de-julgamento-682196113?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/682196087/habeas-corpus-hc-478211-rj-2018-0297261-7/certidao-de-julgamento-682196113?ref=serp
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contaminados de subjetivismo judicial, já que o próprio ordenamento jurídico é incapaz de 

fornecer elementos claros e objetivos. 

Há quem defenda, inclusive, que a justa causa seria uma condição da ação, como, por 

exemplo, Aury Lopes Junior: 

 

(...) quando se fala em justa causa, está se tratando de exigir uma causa de natureza 

penal que possa justificar o imenso custo do processo e as diversas penas processuais 

que ele contém. Inclusive, se devidamente considerado, o princípio da 

proporcionalidade visto como proibição de excesso de intervenção pode ser visto 

como a base constitucional da justa causa. Deve existir, no momento em que o juiz 

decide se recebe ou rejeita a denúncia ou queixa uma clara proporcionalidade entre os 

elementos que justificam a intervenção penal e processual, de um lado, e o custo do 

processo penal, de outro. (...)83 

 

O que se pode notar, é que a justa causa envolve uma questão de lastro probatório 

mínimo de autoria e materialidade,84 porém uma vez que o Processo Penal é regido, em regra, 

pelo in dubio pro reo, como perceber diante do caso concreto que se está diante de uma falta ou 

presença de justa causa, já que o próprio ordenamento jurídico é obscuro a respeito desse tema? 

O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no ano de 2016, usou a justa causa como 

fundamento para acolher pedido de Habeas Corpus (HC nº 138.565/SP), no caso o Ministro 

Lewandowski fundamentou sua decisão da seguinte forma: 

 

Não há nenhum indicador de que esse rapaz era traficante, não obstante está há 

quase 1 ano preso preventivamente sob acusação de tráfico de drogas. É tudo 
[depoimentos dos policiais] “acho, penso, parece”. Ainda que a substância fosse 

realmente de propriedade dele, a quantidade ínfima apreendida descaracteriza 

completamente o tráfico. A conduta é mais semelhante a de usuário.85 

 

Voto este que foi seguido pelos Ministros Fachin e Celso de Mello, ambos 

fundamentados na falta de justa causa para a condenação pelo tráfico de drogas, uma vez que 

o rapaz havia sido perseguido pelos policiais, os quais adentraram em sua casa, sem mandado 

 
83LOPES JUNIOR, Aury. Op. Cit., 2018, p.378. 
84Denilson Feitoza ensina: “Já nos posicionamos (e isso continua válido) que, no que tange à propositura da ação 

penal, a “justa causa” se constitui em provas preliminares suficientes para a probabilidade de condenação efetiva 

ou, em formulação mais conhecida “elementos probatórios mínimos” ou provas preliminares suficientes para 

sustentar a acusação”. FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal- Teoria, Crítica e Praxis. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Impetus, 2010, p.248. 
85BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. HABEAS CORPUS: HC 138565/SP. HABEAS 

CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA APTA A AFASTAR A 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES 

(8,3 GRAMAS). DENÚNCIA POR TRÁFICO. CONDUTA QUE NÃO SE ADEQUA AO TIPO PENAL DO 

ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. EXISTÊNCIA DE FATOS E PROVAS QUE DEMONSTRAM O DEPÓSITO 

PARA CONSUMO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO 

JUSTIFICADA PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. Relator: Ministro Ricardo 

Lewandowski.Segunda Turma. Min. Rel. Ricardo Lewandowski. DJE: 03/09/2018. Portal Justiça. 2018. 

Disponível em: https://www.portaljustica.com.br/acordao/2122327. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://www.portaljustica.com.br/acordao/2122327
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judicial, e acharam uma ínfima quantidade de droga a qual descaracterizaria o tráfico de 

drogas, reforçaram também na decisão que embora não seja o STF uma quarta instância seria 

ele a última trincheira da cidadania, não havendo razão para manter a condenação por tráfico 

de drogas.86 

Há de se notar que a mesma justa causa que permite o acolhimento de uma ação penal, 

também serve para afasta-la quando não presentes seus indícios mínimos, os quais mais uma 

vez acabam por reafirmar a falta de segurança jurídica87 dada pelo ordenamento jurídico que 

tem como consequência gerar decisões contraditórias que dão margem ao subjetivismo 

judicial. 

 

  

 
86Voto proferido pelos Ministros Fachin e Celso de Melo no HC 138.565: “Ninguém pode ser investigado, 

denunciado nem processado, que dirá condenado, com base em provas ilícitas. Quer se trata de ilicitude 

originária, como na espécie, ou derivada. Os policiais [entraram na casa] certamente irritados e sem razão, por 

estar filmando desenvolvimento de ação policial. Não vivemos em regime ditatorial que esse tipo de ação é 

proibido. Irritados, deram mais um passo. A busca e apreensão não se legitima por mera intuição policial ou, 

como no caso, por ação irada de agentes policiais que se recusavam ver filmada a ação por eles desenvolvida. 
Assiste a qualquer pessoa o direito fundamental da inviolabilidade domiciliar. Na jurisprudência, “casa” tem 

conceito elástico, amplo, abrangente. O fato de aparentemente ter autorizado o ingresso no espaço domiciliar, 

certamente pela presença intimidatória da polícia, é evidente ilicitude desse comportamento. Mesmo que lícito 

o comportamento dos policiais, a própria quantidade de droga é tão ínfima.” Id. Ibid. 
87 Carlos Aurélio Souza pontua: “Diz-se que a segurança, como exigência objetiva da Justiça, procede do conjunto 

estrutural e funcional de um sistema jurídico, através de seus costumes, normas e instituições, como Direito 

objetivo, dada a priori, ou como princípio de legalidade ou anterioridade da Lei; a segurança é dada pelo Legislador 

ou pelo administrador, ao propor leis ou regulamentos; como valor, deve vir implícita neles. A própria Lei deve 

garantir o amparo dos direitos do cidadão, e também que será por ele cumprida, e pelos demais. SOUZA, Carlos 

Aurélio Mota de. Op. Cit., p.131. 
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CAPÍTULO III – HABEAS CORPUS – BANALIZAÇÃO DO SEU USO OU 

DEMOCRATIZAÇÃO DO PROCESSO PENAL? 

 

3.1 O Habeas Corpus na prática 

 

A partir de todo o caminho trilhado, conforme dito nos capítulos anteriores foi possível 

chegar à pesquisa que será apresentada no presente capítulo. A qual foi direcionada através 

de um método quantitativo e qualitativo. O primeiro tal como a pesquisa experimental é fruto 

de estudos de campo quantitativos guiando-se por um modelo de pesquisa em que o pesquisador 

parte de quadros conceituais de referência tão bem estruturados quanto possível, a partir dos 

quais formula hipóteses sobre os fenômenos e situações que quer estudar. Desta forma uma lista 

de consequências é então deduzida das hipóteses. A coleta de dados enfatizará números que 

permitam verificar a ocorrência ou não das consequências, e daí então a aceitação ou não das 

hipóteses. Lembrando que os dados podem ser analisados com apoio da Estatística (inclusive 

multivariada) ou mesmo de outras técnicas matemáticas. Também, os tradicionais 

levantamentos de dados são o exemplo clássico do estudo de campo quantitativo.8889 

Por sua vez, o método qualitativo difere do anterior à medida que não emprega um 

instrumental estatístico como base na análise de um problema, não pretendendo medir ou 

numerar categorias. Logo esse tipo de pesquisa não procura enumerar e/ ou medir os dados 

estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou 

focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo vai se desenvolvendo. 

Pode envolver a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 

pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender e desta 

forma analisar os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo. 

O objetivo central da presente dissertação, a partir da coleta de dados aqui obtida, foi 

analisar se de fato há uma banilização no manejo do habeas corpus ou se o que ocorre é um 

fenômeno gerado pela própria necessidade de democratização do processo penal influenciada 

pelo princípio de acesso à justiça. Foi possível compreender que embora não haja uma resposta 

clara e objetiva para tal indagação conseguiu-se chegar a algumas percepções durante esta 

 
88POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1972. 
89Richardson destaca que este método é frequentemente aplicado nos estudos descritivos (aqueles que procuram 

descobrir e classificar a relação entre variáveis), os quais propõem investigar “o que é”, ou seja, a descobrir as 

características de um fenômeno como tal. RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 

São Paulo: Atlas, 1989, p.203. 
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pesquisa, que ajudam a entender as principais razões de impetrações de habeas corpus e através 

disso pôde-se constatar que de fato há um problema estrutural em todo o ordenamento jurídico 

que acaba por ocasionar o manejo de tantos remédios constitucionais. 

O número crescente da população carcerária, o que se alinha ao fato inclusive do 

reconhecimento do seu estado de coisas inconstitucional se observado em conjunto com este 

sistema processual penal falho e incompleto são de fato causas que conduzem a um Estado não 

realizador de justiça distributiva e violadora da dignidade da pessoa humana, sendo muitas 

vezes o habeas corpus um meio ensejador de implantação da eficácia da justiça.90 Eficiência 

essa retratada por Taruffo e explicitada por Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia e Dierle 

José Coelho Nunes: 

 

Segundo Taruffo, há dois tipos de “eficiência” no sistema processual: uma primeira 

perspectiva de eficiência “quantitativa”, se definiria em termos de velocidade dos 

procedimentos e redução de custos, na qual quanto mais barata e rápida a resolução 

dos conflitos, maior eficiência seria obtida, sendo a qualidade do sistema processual 

e de suas decisões um fator de menor importância . Uma segunda perspectiva de 

eficiência (qualitativa) seria aquela na qual um dos elementos principais de sua 
implementação passaria a ser a qualidade das decisões e de sua fundamentação e que 

conduziria à necessidade de técnicas processuais adequadas, corretas, justas, 

equânimes e, completaríamos, democráticas para aplicação do direito.91 

 

Ainda sobre essa questão, Rui Cunha Martins destaca que o Código Penal quando fala 

de celeridade visa atender às expectativas. Pra ele a expectativa, vem do real, que nasce da 

experiência (do que normalmente acontece). Atrelada a isso, está a ideia do preenchimento que 

é atingir o que ele chama de expectável, de esperado, o objetivo.92 E no caso concreto da decisão 

penal? Uma vez que ela constitui, para todos os efeitos, o resultado de um processo de 

 
90BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. ADPF 347 MC/DF. CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA 

E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental 

considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – 

SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA 

DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS 

INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos 

fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de 

medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional 

ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS 
– CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação 

das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e 

Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências 

de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, 

contado do momento da prisão. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 09/09/2015. STF. 2015. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665. Acesso em: 4 set. 2019.  
91NUNES, Dierle José Coelho. BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Loc. Cit., p.250. 
92MARTINS, Rui Cunha. O Ponto Cego do Direito. The Brazilian Lessons. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2013. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665
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comunicação entre o sistema jurídico, onde ela reside, e o sistema social que, vimo-lo de vários 

ângulos, interfere naquele, requerendo o preenchimento de expectativas 

Sendo assim, o habeas corpus, muitas vezes impetrado por questões não diretamente 

relacionadas com a liberdade de ir e vir, mas sendo dela decorrentes, tem sido instrumento vital 

pela busca de um direito processual penal justo, como meio de combater essa crise que ameaça 

a estabilidade de todo o ordenamento e acaba por atingir principalmente as camadas mais 

vulneráveis do sistema, a população de baixa renda.  

Com base nisso, vale ressaltar o que Pontes Miranda ensinou sobre a função social do 

habeas corpus no Brasil. Segundo Pontes,  

 

(...) o habeas corpus exerceu no Brasil, após mais de século de adoção, principalmente 

até 1930 e entre 1934e 1937, extraordinária função coordenadora e legalizante. Se as 

nossas estatísticas fossem perfeitas, se tivéssemos notícias e dados exatos de nossa 
vida social e moral, estaríamos aptos a avaliar o grande bem que à evolução do país 

tem produzido o habeas corpus93 

 

Mais adiante, registrando sua impressão de existir no Brasil uma minoria que explora, 

com auxílio da ignorância, da força policial, da política, uma grande maioria de indivíduos, 

Pontes aponta três caminhos, a saber: 

 

Só existem três caminhos: a melhora da classe explorada, e então a classe dominante 

se fletiria por se não haver preparado para novas condições sociais; ou essa há de sugar 

aquela, até que aquela se enfraqueça e com o que se extinga; ou, à medida que se 

operasse a melhora geral, aprenderia o explorador como poderia ser mantida, sem 

contar com a população semiescrava, a situação social de superioridade econômica.94 

 

A ausência de excesso de requisitos em seu manejo, decorrente da desnecessidade de 

formalismo aliado ao seu célere procedimento, acaba por influenciar nesta massificação da 

impetração do habeas corpus. Tal procedimento é decorrente desta necessidade de facilitação 

do acesso à justiça e visa principalmente auxiliar e tutelar pelos direitos principalmente 

daquelas camadas mais oprimidas da população. 

Não se desconsidera que de fato há um excesso no número de habeas corpus impetrados, 

bem como assim se reconhece a necessidade da imposição de limites em seu manejo, no entanto 

esta limitação deve ser bem fundamentada e imposta de forma a não implantar abusos. Sobre o 

tema Rui Cunha Martins preleciona que o limite não é estático, tem uma historicidade, que é 

nele a razão de ser da impossibilidade. Ressalta não ser contra os limites, muito pelo contrário 

 
93MIRANDA, Pontes de. Op. Cit. 1951. 
94Ibid. 
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os acha de extrema relevância, mas acha que ele não pode furtar-se a um único critério 

demarcatório aceito em uma sociedade democrática: a pertinência. Entende também que em um 

mundo tido como irrestrito a demarcação surge como um desafio indeclinável, uma luta contra 

o totalitarismo das sociedades tornadas incapazes de gerir limites. Porém esse ato demarcatório 

deve além de ser essencial ser claramente justificado.95 

Em razão disso e buscando compreender melhor o tema, a partir do recorte apresentado 

anteriormente, a presente dissertação procurou fazer um levantamento dos acórdãos em sede de 

Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal impetrados ao 

longo de todo o ano de 2017, em relação ao crime de tráfico de drogas. A escolha por tal crime 

e a opção por esse ano tem ligação com a necessidade de recorte para que fosse possível 

conduzir uma pesquisa de forma mais equânime e que levasse a resultados mais 

compreensíveis, diante da grande quantidade de manejo deste instrumento nos Tribunais 

Superiores tais limitações foram de suma importância. Em razão da percepção de tratar-se o 

tráfico de drogas uma das grandes motivações ensejadoras de habeas corpus e tendo a pesquisa 

se iniciado no ano de 2018, sendo o ano de 2017 um ano próximo, o que tornaria inclusive 

possível fazer uma análise de todo ele, percebeu-se que seria essencial tal recorte. 

Desta forma, a primeira etapa foi analisar cada um dos acórdãos em habeas corpus 

proferidos a respeito do tema, foram usados os mesmos filtros, tanto no site do STF como no 

do STJ, sendo ele : “Habeas corpus tráfico de drogas”, fazendo a escolha por acórdãos a respeito 

da lei 11.343/06, conforme opção fornecida pelos respectivos sites, sendo analisados todos 

aqueles proferidos no ano de 2017, levando em consideração as datas de julgamento. 

Usando o referido filtro, foi possível encontrar 1.317 acórdãos em sede de habeas corpus 

proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, todos da Quinta e Sexta Turma. Sendo analisados 

os seguintes ministros, enquanto relatores dos respectivos acórdãos: Jorge Mussi; Joel Ilan 

Paciornik; Felix Fischer; Maria Thereza de Assis Moura; Ribeiro Dantas; Antônio Saldanha; 

Sebastião Reis Júnior; Rogério Schietti Cruz; Reynaldo Soares da Fonseca e Nefi Cordeiro. 

E por sua vez, foram encontrados 78 acórdãos exarados pelo Supremo Tribunal Federal, 

todos da Primeira e Segunda Turma, possuindo como ministros relatores os seguintes: Marco 

Aurélio; Rosa Weber; Lewandowski e Dias Toffoli, Celso de Melo, Gilmar Mendes, Alexandre 

de Moraes e Edson Fachin. 

 
95MARTINS, Rui Cunha. Op. Cit. 
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Daqueles 1.317 encontrados no STJ, 595 não foram conhecidos, 125 foram denegados, 

473 foram concedidos de ofício e 124 tiveram a ordem concedida, conforme demonstra o 

gráfico a seguir colacionado: 

 

 

 

Por outro lado, com relação ao STF nesses 78 acórdãos proferidos em sede de habeas 

corpus, 12 foram não conhecidos, 37 foram denegados, 21 tiveram a ordem concedida e 8 

foram concedidos de ofício. Vide o gráfico a seguir: 
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Como demonstram os dados, o STF segue um movimento inverso daquele percorrido 

pelo STJ, uma vez que neste tribunal superior a quantidade de habeas corpus que não são 

conhecidos bem como os de sua concessão de ofício é maior do que aqueles que resultam em 

sua denegação assim como da concessão da ordem, os quais apresentam praticamente o mesmo 

número no referido tribunal. Por sua vez no STF, a maior quantidade é de acórdãos com 

denegação da ordem em comparação as outras hipóteses, havendo uma ínfima quantidade de 

concessão de ofício. 

A segunda etapa consistiu na leitura integral das ementas bem como do inteiro teor dos 

acórdãos, sendo aqui apresentados os principais dados constatados, bem como sendo feita 

referência a alguns acórdãos de forma a compará-los e demonstrar as principais controvérsias 

existentes. 

A existência de divergências ao longo da presente pesquisa era previsível, no entanto 

causa espanto as diferenças que de fato existem quando se resolve fazer esse tipo de 

investigação de dados, elas estão presentes não apenas entre o STF e o STJ, mas existem 

também dentro dos próprios tribunais superiores e aparecem inclusive em relação aos ministros 

quando divergem de si mesmos, decidindo de forma diversa a depender do caso concreto, o que 

será inclusive demonstrado mais à frente. 

Foi possível notar que uma mesma fundamentação, por exemplo, é usada tanto para não 

conhecer do habeas corpus como para concedê-lo de ofício, o que leva a crer que o subjetivismo 

judicial, levantando desde o início da presente dissertação, está inserido de forma latente nos 

tribunais. 

Outra grande percepção foi a impetração deste remédio constitucional para as mais 

variadas hipóteses, as quais nem sempre tinham ligação com a liberdade de ir e vir, sendo este 

manejado, por exemplo para questões relacionadas a procedimentos previstos em lei, à 

cerceamento de defesa, valores de multa, havendo inclusive pedido de inconstitucionalidade, 

dentre outras. Mas por que tais fenômenos acontecem e inclusive acabam se tornando comum? 

Haveria uma falha no sistema processual? Essas perguntas foram sendo feitas ao longo da 

presente pesquisa e procurou-se achar uma resposta ou ao menos um caminho para que fosse 

possível responde-las. 

O que se pode perceber é que houve uma grande quantidade, tanto no STF como no STJ 

de habeas corpus impetrados em razão de dosimetria da pena, procurou-se então fazer uma 

divisão e foram constatados os seguintes números no STJ: dos 1317 acórdãos, 592 foram em 

razão de dosimetria da pena, 293 em razão de questões ligadas ao regime, 180 em relação à 

prisão preventiva, 17 requerendo a desclassificação ou absolvição e 35 optou-se por denominar 
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de outros, por nele estarem contidas as mais variadas hipóteses, em sua grande maioria 

procedimental, como questões ligadas a trancamento de ação penal ou cerceamento de defesa, 

por exemplo. Vide o gráfico: 

 

 

 

Por sua vez, no âmbito do STF, dentro dos 78 acórdãos proferidos em sede de habeas 

corpus, foi possível notar que: 32 habeas corpus foram impetrados em razão da dosimetria da 

pena, 11 em razão de questões ligadas ao regime de pena, 24 em relação à prisão preventiva 1 

apenas com pedido de desclassificação/absolvição e, por fim, 10 que foram denominados de 

outros, por estarem ligados em sua maioria à questões procedimentais, conforme se demonstra 

a seguir: 
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Pode-se notar, que há uma grande quantidade, em ambos os tribunais superiores de 

habeas corpus impetrados em razão da dosimetria da pena, seja requerendo a aplicação do 

tráfico privilegiado, ou pedidos envolvendo o quantum da sua aplicação, seja requerendo a 

aplicação de uma atenuante, ou a compensação desta com a reincidência, bem como pedidos de 

afastamento de alguma causa de aumento. Fazendo uma leitura dos acórdãos foi possível 

também notar o grande conflito existente na questão do bis in idem, quando a quantidade da 

droga é usada tanto na primeira como na terceira fase, alvo de grande controvérsia em muitos 

julgados e que por isso será objeto de debate também na referida dissertação. 

Foi possível perceber também que muitos habeas corpus são impetrados em razão da 

não aplicação do rito especial estabelecido na lei de drogas, ou por não serem respeitadas 

jurisprudências consolidadas, o que acaba por ensejar o manejo deste remédio tanto de forma 

contrária a esses entendimentos (o que conduz a muitos questionamentos, em razão da 

obviedade no seu não conhecimento bem como na sua denegação) assim como no seu uso para 

fins de dar efetividade a algum entendimento pacificado (os quais se fossem respeitados 

reduziria a quantidade de impetração).  

Sendo assim, optou-se por dividir o presente capítulo da seguinte forma: primeiro serão 

elucidados os acórdãos em habeas corpus ligados ao tema da dosimetria da pena, aonde se 

procurou abordar as principais divergências existentes, principalmente com relação ao tráfico 

privilegiado, e a questão do bis in idem, no que tange a considerar a quantidade e natureza da 

droga na primeira fase bem como na terceira para afastar ou definir o quantum a ser aplicado 

da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. 

No outro subcapítulo, serão abordados os acórdãos que envolvem a impetração do 

habeas corpus em relação ao regime de pena, principalmente a questão da hediondez do tráfico 

de drogas e a fixação de regime fechado, em razão de tal fato, bem como do afastamento da 

hediondez do crime de tráfico privilegiado, questões que embora consolidadas 

jurisprudencialmente, inclusive alvo de súmula, ainda demonstram divergência nas decisões 

destes tribunais. 

No terceiro subcapítulo serão tratados os principais acórdãos em relação as impetrações 

do habeas corpus manifestadas em razão de prisão preventiva, também alvo de algumas 

controvérsias em suas fundamentações. No quarto subcapítulo foram analisados os principais 

acórdãos com motivações ligadas a pedidos de desclassificação e ou absolvição havendo, 

inclusive, pedido de inconstitucionalidade.  

Por sua vez, o quinto subcapítulo visou trazer aqueles habeas corpus inseridos no 

conceito de “outros”, trazendo aqui as hipóteses ligadas à trancamento da ação penal, questões 
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discutindo a ordem do interrogatório , pedidos relacionados ao cerceamento de defesa e a 

aplicação da medida socioeducativa de internação em relação ao adolescente que prática o 

crime de tráfico de drogas. 

Cabe aqui ressaltar que não serão tratados de forma expressa todos os 1.317 habeas 

corpus do STJ, bem como os 78 impetrados no STF, uma vez que não seria viável no presente 

trabalho, desta forma, o que se procura trazer nos próximos subcapítulos são elucidações dos 

casos e das questões, sendo tais temas escolhidos através de questionamentos que além de já 

existentes foram também surgindo ao longo desta pesquisa. Serão então apresentados os 

principais acórdãos na presente dissertação e que estão ligados a cada uma dessas indagações, 

para que assim seja possível uma melhor compreensão e percepção de toda a controvérsia 

existente a respeito do tema. 

 

3.1.1 Habeas Corpus em relação à dosimetria da pena 

 

Como já explicitado anteriormente o cabimento de habeas corpus com fundamento na 

dosimetria da pena é alvo de profunda controvérsia. O que por si só já causa estranheza, uma 

vez que conforme relatado no início do presente capítulo este é o motivo que gera o maior 

número de impetrações deste remédio constitucional. 

Tal cabimento é em regra não permitido uma vez que reúne análise fático-probatória, 

não podendo haver uma reanálise de como os requisitos do art. 59 do Código Penal foram 

observados pelo magistrado, o que apenas poderia ocorrer seria um controle de legalidade. O 

STJ, no HC nº 440.530/SP, no ano de 2018, entendeu apenas ser cabível a impetração quando 

houver falta de fundamentação concreta ou quando for a pena aplicada manifestamente 

desproporcional.96 

 
96BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 440530/SP 2018/0056937-9. 

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

EVIDENCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS 

DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A revisão da dosimetria da 
pena no habeas corpus somente é permitida quando faltar fundamentação concreta ou a sanção aplicada for 

notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido. 2. É legítima a elevação da pena-base pelas 

consequências do crime, uma vez que a quantia disponibilizada pela vítima aos réus, mais do que o prejuízo 

patrimonial, impôs dificuldades à própria subsistência da ofendida. Não configurou bis in idem, a negativa do 

benefício do art. 171, § 1º, do CP, em razão do prejuízo causado à vítima, por se tratar de etapas distintas que não 

se comunicam. 3. Configura bis in idem (inerente ao tipo penal) a avaliação do prévio ajuste como motivação para 

exasperar a pena-base, por se tratar de estágio necessário à viabilidade da prática da fraude de "passarem os 

acusados por funcionários do Inmetro sem o serem e vender a uma pessoa idosa peça com preço 06 (seis) vezes 

superior ao de mercado". 4. O fato de o delito haver sido praticado em concurso de agentes caracteriza dupla 

penalidade (bis in idem), pois os acusados foram também denunciados e condenados por "se associarem para o 



67 

 

Quando haveria então esta desproporcionalidade? O Código Penal fornece requisitos 

amplamente abertos e indefinidos que são incapazes de assegurar métodos seguros de 

dosimetria da pena, mais uma vez caberá então ao julgador diante do caso concreto decidir qual 

seria então e pena tida como razoável para cada um. E será que isso não acaba muitas vezes por 

gerar uma certa insegurança jurídica? Para tentar ao menos responder a esta pergunta, serão 

apresentados alguns acórdãos em sede de habeas corpus proferidos pelo STJ e pelo STF a 

respeito deste tema, de forma que se possa fazer uma análise comparativa destes julgados e 

perceber toda a problemática envolvida. 

O que se pôde perceber ao longo desta pesquisa foi que uma das grandes motivações de 

impetrações de habeas corpus está no fato de entendimentos pacificados não serem observados 

pelo juiz a quo, exemplo disso é o HC 417.432/PR, o qual foi concedido de ofício para que 

fosse aplicada a compensação da confissão espontânea com a reincidência, conforme 

jurisprudência consolidada: 

 

O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo 

de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado 
na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão 

da existência de eventual coação ilegal. No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que 

a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, 

de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores 

incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC  304083/PR,  Rel. 

Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Terceira Seção desta Corte, no 

julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a 

reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a 

atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à 

conduta do acusado que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Na espécie, 

reconhecida a confissão, de rigor a sua compensação integral com a reincidência, 
mesmo específica, pois o caso não apontou nenhuma peculiaridade à agravante do art. 

61, I, do CP, como a multirreincidência, por exemplo, que implicasse a necessidade 

de uma maior resposta penal. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida de ofício, para reduzir as penas do paciente para 9 anos e 3 meses de 

reclusão e 711 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 97 

 
fim de cometer estelionatos". 5. A primeira instância, ao fixar o regime inicial semiaberto, para a paciente, não 

apresentou nenhum fundamento que justificasse a aplicação do regime mais gravoso, muito embora houvesse o 

registro de circunstância judicial desfavorável. O Tribunal de origem manteve o regime sem nada acrescentar. Não 

é possível, em habeas corpus, suprir tal omissão. Assim, deve ser fixado o regime inicial aberto. 6. O indeferimento 

da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está devidamente fundamentado. A sentença 
condenatória, além de fazer referência às circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacou ainda que "ela detinha 

papel importante na associação, pois além de criar uma pessoa jurídica, ela efetuava a compra das mercadorias e 

as repassavam para os demais réus para que eles vendessem, tudo isso visando dissimular a ação criminosa". 7. 

Ordem parcialmente concedida a fim de reduzir a reprimenda da paciente para 1 ano, 2 meses e 23 dias de reclusão 

mais 12 dias-multa e fixar o regime inicial aberto (para ambos os crimes). Relator: Ministro Rogéri Schietti Cruz. 

DJE: 12/12/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661805588/habeas-

corpus-hc-440530-sp-2018-0056937-9/certidao-de-julgamento-661805602?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 
97Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 417432/PR 2017/0244230-5. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO 

ILÍCITO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661805588/habeas-corpus-hc-440530-sp-2018-0056937-9/certidao-de-julgamento-661805602?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661805588/habeas-corpus-hc-440530-sp-2018-0056937-9/certidao-de-julgamento-661805602?ref=serp
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Essa mesma motivação também gerou a concessão da ordem no HC 381.351/SC: 

 

A partir do julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, a Terceira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é possível a 

compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 

7. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena do paciente para 8 anos 

e 10 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.98 

 
12 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA 

PENA-BASE. TRÁFICO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO 

IDÔNEO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO 

GENÉRICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS 

PENAS-BASE. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA 
ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus 

substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo 

em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - No 

tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações 

excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em 

aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 

12/3/2015). - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade 

sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Na espécie, as instâncias 

de origem não apreciaram concretamente a intensidade da reprovação penal, deixando de minudenciar a maior 
reprovabilidade das condutas praticadas, assentando apenas, de forma genérica, que agiu o réu com plena 

consciência em busca do resultado criminoso, pois enquanto imputável, tinha, na ocasião os fatos, pleno 

conhecimento da ilicitude de seu proceder, em evidente afronta ao art. 93, IX, da CF/88, que exige a motivação 

das decisões judiciais. Precedentes. - Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz 

deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a 

quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no 

artigo 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. - Hipótese em que, tendo ocorrido constrangimento ilegal na valoração 

negativa apenas da culpabilidade, devem as penas-base ser proporcionalmente reduzidas. - No julgamento dos 

EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal 

pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante 

da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o 

art. 67 do Código Penal. - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 
11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente 

com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do acusado 

que ostente outra condenação pelo mesmo delito. - Na espécie, reconhecida a confissão, de rigor a sua 

compensação integral com a reincidência, mesmo específica, pois o caso não apontou nenhuma peculiaridade à 

agravante do art. 61, I, do CP, como a multirreincidência, por exemplo, que implicasse a necessidade de uma maior 

resposta penal. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reduzir as penas do 

paciente para 9 anos e 3 meses de reclusão e 711 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Relator: 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 06/11/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524684122/habeas-corpus-hc-417432-pr-2017-0244230-5/certidao-de-

julgamento-524684146?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 
98Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 381351/SC 2016/0320319-8. PENAL 
E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE 

FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 

ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 

DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE A 

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM 

PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não se vislumbra violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo 

Penal quando a análise da fundamentação utilizada na sentença permite a conclusão de que foram utilizadas provas 

confirmadas em juízo para respaldar a condenação. 2. Ademais, infirmar o que ficou consignado pelas instâncias 

ordinárias acerca da condenação do paciente, ao argumento de invalidade dos depoimentos testemunhais colhidos 

em juízo, é procedimento que demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inadmissível na via 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524684122/habeas-corpus-hc-417432-pr-2017-0244230-5/certidao-de-julgamento-524684146?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524684122/habeas-corpus-hc-417432-pr-2017-0244230-5/certidao-de-julgamento-524684146?ref=serp
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Outro fato que também mostrou grande índice de manejo deste remédio constitucional 

está relacionado com o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se tem ações penais em 

curso, é pacífico o entendimento pelo seu não cabimento, uma vez que um dos requisitos para 

se aplicar o redutor do art. 33, §4º da lei 11.343/06 é ter, o réu, bons antecedentes, no entanto 

essas mesmas ações ou inquéritos não podem servir como maus antecedentes para fins de 

fixação da pena base, conforme também entendimento consolidado.99 Essa questão é ainda mais 

 
estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de 

questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas 

corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem 
a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 4. Para os crimes relacionados ao tráfico de 

drogas, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 esclarece que o magistrado, ao estabelecer a sanção, considerará, com 

preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade do produto ou da 

substância apreendida. Com efeito, em certos casos, a elevada quantidade e a variedade de entorpecentes 

apreendidos demonstram um grau mais elevado de dedicação à atividade criminosa, ensejando maior 

reprovabilidade da conduta, o que autoriza a exasperação da pena-base, conforme a discricionariedade 

juridicamente vinculada do magistrado. 5. Na hipótese, contudo, o aumento operado mostrou-se desproporcional, 

sobretudo em razão da inexpressiva quantidade de droga apreendida - 9,2g (nove gramas e dois decigramas) de 

maconha e cocaína - e da ausência de qualquer outra circunstância desfavorável, devendo a pena-base ser 

reconduzida ao mínimo legal. 6. A partir do julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, a Terceira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é possível a compensação entre a agravante 
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 7. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a 

pena do paciente para 8 anos e 10 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. Relator: Ministro 

Antonio Saldanha Palheiro. DJE: 27/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/515534743/habeas-corpus-hc-381351-sc-2016-0320319-8/certidao-de-

julgamento-515534829?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 
99Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 365103/RJ 2016/0201638-1. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. 

REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PACIENTE PRIMÁRIO. ART. 63 DO CÓDIGO PENAL - CP. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE DE 

REINCIDÊNCIA AFASTADA. MANTIDA ATENUANTE DE MENORIDADE. CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). VEDAÇÃO. PROCESSOS EM 

ANDAMENTO. DEMONSTRADA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE 
DROGAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração 

não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio 

Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do 

feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O art. 63 do Código Penal - CP dispõe que 

a reincidência está configurada somente quando o agente comete novo delito depois do trânsito em julgado de 

sentença anterior, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes. Na hipótese, verifica-se na folha de 

antecedentes criminais do paciente que até a data da prática do delito ele era primário. Dessa forma, a condenação 

que o paciente possui em outro processo não pode configurar para reincidência, devendo a pena ser 

redimensionada. 3. A causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06 poderá ser aplicada 

quando cumpridos os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não dedicar-se a atividades 
criminosa e não integrar organização criminosa. De acordo com a jurisprudência desta Quinta Turma, é possível 

utilizar processos em andamento para justificar o afastamento da benesse em questão quando comprovem que o 

agente se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes, como no caso dos autos. Dessa forma, não resta evidenciado 

o constrangimento ilegal, haja vista que o processo anterior que o paciente possui é pela prática do delito de tráfico 

de drogas, e, assim sendo, mesmo que na época dos fatos não houvesse o trânsito em julgado, resta demonstrada 

a habitualidade na prática do delito pelo paciente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 

reduzir a pena total do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, mantidos os 

demais termos da condenação. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 15/10/2018. JusBrasil. 2018. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/639493651/habeas-corpus-hc-365103-rj-2016-0201638-1/certidao-

de-julgamento-639493712?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/515534743/habeas-corpus-hc-381351-sc-2016-0320319-8/certidao-de-julgamento-515534829?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/515534743/habeas-corpus-hc-381351-sc-2016-0320319-8/certidao-de-julgamento-515534829?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/639493651/habeas-corpus-hc-365103-rj-2016-0201638-1/certidao-de-julgamento-639493712?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/639493651/habeas-corpus-hc-365103-rj-2016-0201638-1/certidao-de-julgamento-639493712?ref=serp
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complexa do que parece e talvez por isso seja uma das grandes causas ensejadoras de habeas 

corpus dentro do tema dosimetria, como será possível perceber a seguir. 

No HC nº 383.870/RJ, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, o pedido 

era a aplicação do tráfico privilegiado, afastado em razão da existência de ações penais em 

curso, foi destacado que a viabilidade do exame da dosimetria da pena por meio de habeas 

corpus somente se faz possível caso evidenciado eventual desacerto na consideração de 

circunstância judicial ou errônea aplicação do método trifásico, quando resultar flagrante 

ilegalidade e prejuízo ao réu. No entanto, a ordem foi concedida para reduzir a pena base, pois 

essas mesmas ações não poderiam ser levadas em consideração para fins de maus antecedentes 

na primeira fase da dosimetria100101: 

 

A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o 

princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das 

condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. In 

casu, o juízo singular invocou elementos concretos que justificam acréscimo da pena-

base, em relação ao delito de tráfico de drogas, a saber, a quantidade de drogas (173,40 

g de maconha e 202,50 g de cocaína), atendendo ao disposto no art. 42 da Lei n. 
11.343/06. Todavia, existe manifesta ilegalidade no tocante ao incremento das penas-

base (crimes de tráfico e receptação), visto que processos criminais em curso não 

respaldam a valoração negativa da conduta social do paciente, sendo de rigor o decote 

no incremento sancionatório. Ordem concedida, em parte, para reduzir as penas do 

paciente para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 535 (quinhentos e trinta 

e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.102 

 
100Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 382870/RJ. HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ACIMA DO 

MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CONDUTA SOCIAL 

NEGATIVA. FEITOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 444/STJ. 

REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE. 1. A dosimetria é uma 

operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal 
procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de 

habeas corpus. 2. In casu, o juízo singular invocou elementos concretos que justificam acréscimo da pena-base, 

em relação ao delito de tráfico de drogas, a saber, a quantidade de drogas (173,40 g de maconha e 202,50 g de 

cocaína), atendendo ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Todavia, existe manifesta ilegalidade no tocante 

ao incremento das penas-base (crimes de tráfico e receptação), visto que processos criminais em curso não 

respaldam a valoração negativa da conduta social do paciente, sendo de rigor o decote no incremento sancionatório. 

3. Fixada a reprimenda corporal em patamar superior a 4 (quatro) anos, ante a existência de circunstância judicial 

desfavorável, é apropriado o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º c.c § 3º, do 

Código Penal. 4. Ordem concedida, em parte, para reduzir as penas do paciente para 6 (seis) anos e 3 (três) meses 

de reclusão, mais 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Relatora: 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJE: 04/04/2017. LEX ML. 2017. Disponível em: 
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.6:acordao;hc:2017-03-28;382870-

1607599. Acesso em: 4 set. 2019. 
101Id. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Seção. Súmula 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e 

ações penais em curso para agravar a pena-base. DJE: 13/05/2010. STJ. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27444%27).sub.. Acesso em: 4 set. 

2019. 
102Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 413562/RS 2017/0212367-5. 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. DEDICAÇÃO A 

ATIVIDADES ILÍCITAS. RÉU QUE RESPONDIA A OUTRA AÇÃO PELO MESMO DELITO. SÚMULA 444 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.6:acordao;hc:2017-03-28;382870-1607599
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.6:acordao;hc:2017-03-28;382870-1607599
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27444%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27444%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27444%27).sub.
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Interessante o acórdão do HC 413562/RS em que também se requeria o reconhecimento 

do privilégio do art. 33, §4º, foi destacado pelo ministro relator que na época o juiz a quo afastou 

a causa de diminuição, pois ele respondia a ação penal, devendo esta causa ser, no entanto, 

agora em sede de habeas corpus, reconhecida, pois o réu havia sido absolvido naquela outra 

ação, sendo então a ordem concedida de ofício: 

 

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. A teor 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. Hipótese em que as instâncias antecedentes 

negaram a benesse ao paciente, por considerar ausente o preenchimento de um dos 

pressupostos legais, tendo em vista o fato de que, à época da prolação da sentença 

condenatória, ele respondia a outra ação penal também pelo mesmo delito, o que 

evidenciaria sua habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes. Entretanto, 

sobrevindo decisão absolutória no processo que subsidiou a conclusão de que o 
paciente estaria envolvido habitualmente com o tráfico de entorpecentes, e amíngua 

de outros elementos probatórios que indiquem tal dedicação, é de rigor a aplicação do 

redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo.103 

 

Duas questões chamam bastante a atenção nestes dois julgados, primeiramente percebe-

se uma falta de respeito em relação às decisões consolidadas, trata-se de entendimento 

sumulado (Sum. 444 do STJ),104 amplamente consolidado e reconhecido, caberia aos próprios 

órgãos julgadores seguirem esses entendimentos, de forma a uniformizar a jurisprudência, este 

de fato é um dos problemas que assolam os tribunais, e acabam por aumentar o número de 

habeas corpus. Outra questão que também gera incerteza jurídica é esse descompasso existente 

nos Tribunais Superiores. Por que ações penais em curso não podem ser consideradas como 

maus antecedentes para fins de pena base, mas o podem para afastar a aplicação do tráfico 

privilegiado? 

 
DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. 

NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS 

DESFAVORÁVEIS. MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. 

MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 14/12/2017. STJ. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=79298387&num_re

gistro=201702123675&data=20171214&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 4 set. 2019. 
103Ibid. 
104Id. Súmula 444. Op. Cit. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=79298387&num_registro=201702123675&data=20171214&tipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=79298387&num_registro=201702123675&data=20171214&tipo=5&formato=PDF


72 

 

Um dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 

11.343/06, é justamente ter o agente bons antecedentes, sendo a contrário sensu o conceito de 

maus antecedentes unívoco em no ordenamento jurídico, conforme ensina Rogério Greco, maus 

antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de 

reincidência. O autor sustenta que, em virtude do princípio da presunção de inocência, 

adotado pela Constituição da República, somente as condenações anteriores com trânsito em 

julgado, que não sirvam para caracterizar a reincidência, é que poderão ser consideradas em 

prejuízo do sentenciado, fazendo com que a pena base seja alterada.105 

No segundo HC apresentado, tal insegurança jurídica é evidente, uma vez que em um 

primeiro momento o réu teve afastado o direito ao reconhecimento do privilégio por ter uma 

ação penal em curso, e tendo sido desta absolvido impetrou um habeas corpus para então 

conseguir ter direito a diminuição da pena naquele outro processo. 

Pode-se então verificar alguns problemas, neste caso, por exemplo, mesmo que ainda 

não houvesse uma decisão transitada em julgado, ou seja, apenas o fato de existir uma ação 

penal em curso conduziu a não aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, em que pese ser 

esse entendimento pacificado, ele pode conduzir a muitas injustiças, como no presente caso 

em análise, uma vez que sendo o réu absolvido naquela persecução penal, teria ele direito ao 

privilégio no processo alvo de habeas corpus, sob pena de estar cumprindo uma pena 

desproporcional e violadora do devido processo. E qual solução poderia ser mais eficaz neste 

caso? Apenas o manejo do habeas corpus. 

Como mais uma forma de exemplificar a falta de observância das decisões 

jurisprudenciais consolidadas, como um dos grandes motivos de impetração do presente 

remédio constitucionais, cabe aqui fazer referência ao acórdão proferido pelo STF no HC 

129.449/SP, em que foi afastado o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão de ser o 

réu “mula”, no entanto é sabido que há entendimento pacificado, no sentido de que o fato de 

ser considerado “mula” não afasta a aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06106. Motivo pelo 

qual no presente HC foi a ordem concedida de ofício: 

 
105GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p.166. 
106“Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em 

mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 124107/SP. Habeas corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas. 

Condenação. Dosimetria da pena. Pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, 

da Lei nº 11.343/06. Incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. 

Alegação de bis in idem. Fixação do regime mais gravoso desprovida de fundamentação idônea. Questões não 

analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Impropriedade do habeas corpus 

para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intento de se redimensionar a pena imposta. Precedentes. 

Denegação da ordem. Incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas 

instâncias de mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes integrariam organização 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso 
especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de 

admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação 

vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o 

reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo 

Tribunal Federal. Precedentes. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a 

aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 

Para verificar a adequação da causa de diminuição ao caso concreto, indispensável 

observar tanto as condições individuais do agente quanto as da conduta em concreto 

praticada, de todo incabível a concessão do benefício em caso de reincidência, maus 

antecedentes, dedicação a atividades criminosas ou participação em grupo destinado 

a esse fim. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que ‘o exercício da 
função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional não traduz, por si 

só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até 

porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. 

Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da 

ordem, para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a nova 

dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, 

§ 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços).107 

 

Cabe aqui também trazer um acórdão em habeas corpus em razão de fundamentação 

inidônea do juízo a quo, o qual afastou o privilégio por não ter, o réu, ocupação lícita. Conforme 

se pode retirar da leitura do HC 421767/SP, proferido pelo STJ108: 

 
criminosa, já que recrutados para transportar drogas ao exterior (mulas do tráfico). Inexistência de base empírica 

idônea. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus concedido de ofício. 1. Os temas trazidos à apreciação 

do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez 

que a Quinta Turma, ao negar provimento ao recurso da defesa, fundamentou sua decisão na impossibilidade de 

se revolverem fatos e provas na via do recurso especial, sob pena de afronta ao enunciado da Súmula nº 7/STJ. 2. 

Portanto, sua análise, na extensão e profundidade pretendidos pela impetrante, configuraria supressão de instância, 

o que é inadmissível, na linha de precedentes. 3. A Corte não admite o manejo do habeas corpus para se revolver 

o conjunto fático-probatório com o fim de se redimensionar a pena imposta (RHC nº 105.150/MG, Primeira Turma, 

de minha relatoria, DJe de 4/5/12). 4. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 

4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa. 
5. O exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, 

em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por 

finalidade um único transporte de droga. 6. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício para o fim de, 

reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinar 

ao juízo processante que fixe o quantum de redução pertinente na espécie. Relator: Ministro Dias Toffoli. DJE: 

24/11/2014. JusBrasil. 2014. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25328593/habeas-corpus-

hc-124107-sp-stf/inteiro-teor-154234170. Acesso em: 4 set. 2019. 
107Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 129449/SP. HABEAS CORPUS. 

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE 

DROGAS. DOSIMETRIA. MULA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, 
DA LEI 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Relatora: Min. 

Rosa Weber. DJE: 14/03/2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12806673. Acesso em: 4 set. 2019. 
108Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 421767/SP. A concessão de liminar 

em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de 

modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito 

da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela 

de urgência pretendida. Ademais, não é recomendável o deferimento de liminar que se confunde com o mérito da 

pretensão formulada no habeas corpus (HC 306.389/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25328593/habeas-corpus-hc-124107-sp-stf/inteiro-teor-154234170
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25328593/habeas-corpus-hc-124107-sp-stf/inteiro-teor-154234170
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12806673
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O fato de o paciente não ter comprovado ocupação lícita, por si só, não constitui 
elemento suficiente para afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 

Precedente. 4. Hipótese em que, à míngua de outros elementos probatórios que 

denotem que o paciente se dedique ao tráfico ou que integre organização criminosa, e 

considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes, a quantidade das drogas 

apreendidas não se mostra excessiva o suficiente para, por si só, impedir a concessão 

de benefício, cabendo, assim, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006 na fração 1/6, atento aos vetores do art. 42 da referida lei. Habeas corpus 

não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da 

Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6.109 

 

O que se pode notar do presente acórdão é uma outra grande problemática que conduz 

a este aumento de manejo do habeas corpus, fruto de decisões judiciais com fundamentações 

inidôneas, uma vez que o fato de ter ou não o réu ocupação lícita não pode nem ao menos ser 

valorizado negativamente nas condições abertas do art. 59 do Código Penal, muito menos 

poderá ser levantada como motivo para afastar a benesse do art. 33, § 4º. Não há impedimento 

em não conceder o privilégio, mas é necessário que como e toda e qualquer decisão esta deve 

ser bem fundamentada, sob pena de um dos seus efeitos ser a insegurança jurídica que conduz 

diretamente ao uso do habeas corpus, como forma de acesso à justiça. Conforme ensina 

Zavarize: 

 

O dever de fundamentar as decisões judiciais, ao mesmo tempo em que é um 

consectário de um Estado Democrático de Direito, é também uma garantia. Quando 

o jurisdicionado suspeitar que o magistrado decidiu contra a lei, desrespeitando 

direitos fundamentais ou extrapolando suas funções institucionais, deverá buscar na 

fundamentação da decisão subsídios para aferir a qualidade da atividade 

jurisdicional prestada. É a inserção dessa garantia no texto da Constituição é da 

maior relevância.110 

 

O dever de motivação das decisões decorre do sistema de livre convencimento e da 

persuasão racional do magistrado, porque abdicados os sistemas da prova legal e da íntima 

convicção do juiz. Visa, na verdade, garantir aos jurisdicionados a ausência de escolhas 

intuitivas e das consequentes decisões arbitrárias, exigindo que o complexo processo de 

raciocínio do órgão julgador possa ser acompanhado. No ordenamento jurídico brasileiro o juiz 

 
de 14/10/2014; HC 306.666/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 13/1/2014). 

Assim, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se, à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeira 

instância, informações - a serem prestadas por meio eletrônico, preferencialmente - e a senha de acesso para a 

consulta ao processo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Cumpridas as 

diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. 

DJE: 27/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514213876/habeas-

corpus-hc-421767-sp-2017-0275393-0/decisao-monocratica-514213911?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 
109Ibid. 
110ZAVARIZE, Rogério Bellentani. A fundamentação das Decisões Judiciais. 1. ed. Campinas: Millennium, 2004, 

p.46-7. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514213876/habeas-corpus-hc-421767-sp-2017-0275393-0/decisao-monocratica-514213911?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514213876/habeas-corpus-hc-421767-sp-2017-0275393-0/decisao-monocratica-514213911?ref=serp
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não fica limitado aos elementos coligidos ao feito e tem liberdade na seleção e valoração das 

provas para proferir a decisão final, no entanto como garantir do devido processo legal, impõe-

se ao operador do direito obrigatoriamente justificar e bem fundamentar o seu pronunciamento, 

demonstrando assim a forma como apreendeu os fatos transpostos no processo e as 

consequências que pretende dar a eles.111 

Outro ponto que também chamou a atenção no que tange à dosimetria e que é alvo de 

grande divergência não só entre o STJ e o STF mas também dentro desses tribunais superiores 

foi a impetração de habeas corpus em relação ao reconhecimento ou não do privilégio quando 

se tem uma grande quantidade ou variedade da droga. 

No HC nº 410.152/RS, o STJ por relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca112 

afirmou-se a possibilidade de a natureza e quantidade da droga servirem de fundamentação para 

 
111Antônio Magalhães Gomes Filho define que a motivação judicial consiste em argumentar com a indicação de 

critérios de inferência, ou seja, das regras que autorizam passar do fato constatado (elementos de prova) à 

afirmação sobre a real ocorrência (ainda que em termos de probabilidade ou de probabilidade acima de uma dúvida 

razoável) da hipótese fática debatida no processo. E afirma o autor de maneira ampla que a natureza de tais regras 
de inferência é diversificada, abrangendo: disposições legais, regras técnicas e científicas, noções consagradas pela 

experiência comum ou mesmo regras estabelecidas criativamente no próprio procedimento de abdução (silogismo 

cuja conclusão é apenas provável em decorrência de o ser, também a premissa menor) antes referido. GOMES 

FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.163. 
112BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 410152/RS 2017/0186935-6. 

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS PIBER DOS SANTOS contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento da Apelação n. 0403060-

47.2016.8.21.7000. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, 

da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 40, III e IV, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 14, caput, da Lei n. 

10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime 

inicial semiaberto, e 565 dias-multa (fls. 249/265). Inconformadas com a sentença, apelaram ambas as partes. O 

Tribunal a quo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo representante do Parquet e proveu 
parcialmente o recurso defensivo para reduzir as penas totais para 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 490 

dias-multa, mantidos os demais termos da condenação, conforme acórdão de fls. 282/311. Na presente impetração, 

a defesa sustenta haver constrangimento ilegal, ao fundamento de que o paciente faz jus à aplicação do redutor 

previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima, pois preenche todos os requisitos legais para a 

concessão da benesse. Uma vez aplicada fração maior pelo redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006, reduzindo-se a pena definitiva, sustenta ser aplicável ao caso regime inicial mais brando e a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta, ainda, negativa de vigência ao art. 

70 do Código Penal, ante a necessidade de reconhecimento formal entre os delitos de tráfico de drogas e porte de 

armas, porquanto decorreram de uma mesma ação. Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, que seja reduzida 

a pena aplicada ao paciente, tendo em vista os fundamentos acima expendidos. É o relatório. Decido. De início, o 

presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, 
nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de 

locomoção do paciente. No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta 

ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência, sendo necessário aprofundado exame dos autos 

para a aferição de eventual constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito 

da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, após parecer ministerial, por ocasião do 

julgamento definitivo do habeas corpus pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Devidamente instruído, 

dispenso informações. Oportunamente, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-

se. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 09/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/486414116/habeas-corpus-hc-410152-rs-2017-0186935-6/decisao-

monocratica-486414133?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/486414116/habeas-corpus-hc-410152-rs-2017-0186935-6/decisao-monocratica-486414133?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/486414116/habeas-corpus-hc-410152-rs-2017-0186935-6/decisao-monocratica-486414133?ref=serp
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afastar ou para definir o quantum de aplicação do tráfico privilegiado, no caso tratava-se de 30 

gramas de crack e 3,25 gramas de cocaína, desta forma não conheceu do habeas corpus: 

 

A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera 

direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos 

parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa 

modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, 

desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja 

bis in idem. A quantidade e nocividade das drogas apreendidas constituem 
fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado 

pelo Tribunal de origem, bem como para impor o regime mais gravoso.113 

 

Por sua vez, o STJ no HC 410880/SP, a Ministra Relatora Maria Thereza de Assis 

Moura denegou a ordem e entendeu que a aplicação do redutor na fração de 1/6 não se mostrava 

desarrazoado em razão da quantidade e variedade da droga (66g de maconha, 22g de crack e 

5.782g de cocaína), não havendo neste caso flagrante ilegalidade.114 

No entanto, curioso tratar que a mesma Ministra Maria Thereza, quando relatora do 

acórdão no HC 399.833/SP, entendeu que a simples quantidade e variedade da droga (254,6g 

de cocaína e 163,5g de maconha) não são fundamentos suficientes para afastar a aplicação do 

privilégio: 

 

O fundamento utilizado pela Corte estadual para não aplicar ao caso concreto a causa 

de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da 

dedicação do paciente às atividades criminosas a partir da quantidade de droga 
elevada, não deve prevalecer. Tal motivação isolada - volume de droga capturado- 

não se mostra suficiente como indicativo do envolvimento do paciente em práticas 

 
113Ibid. 
114Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HC 410880/SP 2017/0192646-1. HABEAS CORPUS. TRÁFICO 

ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE 

INCIDÊNCIA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES 

APREENDIDAS. ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. 

REGIME INICIAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. VARIEDADE DAS DROGAS 

APREENDIDAS E SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE UMA DELAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O 

estabelecimento do redutor na fração de 1/6 não se mostrou, de modo flagrante, desarrazoado, diante da 

quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do paciente - 66g de 
maconha, 22g de crack e 5.782g de cocaína -, a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Motivada de 

maneira concreta a fixação do quantum de aplicação do referido benefício, não há falar em ilegalidade. 2. Embora 

a reprimenda final seja inferior a 8 anos, escorreita a eleição do regime inicial fechado, porquanto as circunstâncias 

do caso em testilha demonstram que regime inicial mais brando não seria suficiente para a reprovação e a 

prevenção do delito em comento, haja vista que a empreitada criminosa envolveu significativa quantidade e 

variedade de drogas - 66g de maconha, 22g de crack e 5.782g de cocaína (art. 42 da Lei n.º 11.343/06). Não há 

falar, pois, em constrangimento ilegal. 3. Habeas corpus denegado. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura. DJE: 04/12/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/529658132/habeas-corpus-hc-410880-sp-2017-0192646-1/certidao-de-

julgamento-529658155?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/529658132/habeas-corpus-hc-410880-sp-2017-0192646-1/certidao-de-julgamento-529658155?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/529658132/habeas-corpus-hc-410880-sp-2017-0192646-1/certidao-de-julgamento-529658155?ref=serp
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reiteradas criminosas. Ademais, a quantidade em debate e a natureza da droga 

apreendida, não se revelam aptas a vedação do benefício.115 

 
115Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 399833/SP 2017/0112468-0. Trata-se 
de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIO CESAR DE AGUIAR, apontando-se como 

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n.º 0029630-

65.2014.8.26.0114). Consta dos autos que, por fatos datados de 27.7.2014, o paciente foi condenado, em 

20.5.2015, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 

194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 33, caput, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 

(Processo n.º 0029630-65.2014.8.26.0114, Controle n.º 1312/2014, da 1.ª Vara Criminal da Comarca de 

Campinas/SP). Foi vedado ao réu o recurso em liberdade. Confiram-se estes excertos do édito condenatório (fls. 

23/26): "(...) Passo, agora, à dosagem da pena PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. No entanto, 

considerando o teor do artigo 42 da já mencionada Lei de Tóxicos, bem como a elevada quantidade da substância 

entorpecente apreendida (aproximadamente 254,6 g de cocaína, dividida e acondicionada em 414 eppendorfs, e 

163,5g de maconha, acondicionada em 156 invólucros plásticos), fíxo-lhe a pena-base um pouco acima do mínimo 

legal, a segregativa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta 
e três) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Muito embora menor 

de 21 anos, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Neste sentido: 'A incidência da circunstância 

atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal' (Súmula 231 STJ). Fixei o 'quantum' unitário da pena 

pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 

125). No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e que não há prova alguma no 

sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas em 2/3 (dois 

terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e 

noventa e quatro) dias-multa. Não obstante tenha o Ministério Público, em debates, opinado pelo não cabimento 

desta diminuição, uma vez que o réu está sendo processado por porte de arma, verifico ser ela cabível uma vez que 

não se tem noticia de eventual condenação, de modo que, em tese, pode o réu até mesmo ser absolvido no processo 
que tramita na 6a Vara Criminal local. Por fim, não obstante a recente Resolução do Senado Federal, que suspendeu 

os efeitos do artigo 33, § 4.º, da Lei de Drogas, na parte em que vedava a conversão da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, verifica-se que a proibição ainda subsiste, tudo de acordo com o disposto no artigo 44, 

da mesma Lei de Tóxicos, que veda, expressamente, essa substituição. (...) Ainda, verifico que o réu deverá iniciar 

o cumprimento da pena corporal no regime semiaberto. Deve-se observar que esta magistrada também observou a 

data da prisão em flagrante (27/07/20141 para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena (art 387, § 2.º, 

do CPP, tudo de acordo com as alterações previstas na Lei n.º 12.736/2012). Desta forma, recomende-se o réu na 

prisão em que se encontra. (...)" Não se resignando, o Parquet interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi 

dado pelo Tribunal de origem, em 19.5.2016, afastando a causa de diminuição e fixando a sanção em 5 (cinco) 

anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Não obstante, no 

julgamento do AREsp n.º 1.042.316/SP, interposto pelo ora paciente, determinou-se a reanálise pelo Colegiado a 

quo da minorante, expurgando o fundamento da quantidade e diversidade de drogas, vez que já utilizado em fase 
anterior da dosimetria da pena. Em novel assentada, datada de 6.4.2017, o Tribunal local manteve o afastamento 

da minorante, agora sob a seguinte motivação (fls. 12/13): "Atendendo a determinação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, passo a reanalisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena 

prevista no artigo 33, § 4o, da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a quantidade e a natureza das drogas constituem 

circunstâncias que, no procedimento de dosimetria da pena, podem ser consideradas, pelo magistrado, a seu 

critério, na fixação da pena-base ou como fatores a balizar a redução de pena estabelecida no artigo 33, § 4o, da 

Lei nº 11.343/06, vedando-se apenas que sejam tomadas em conta, cumulativamente, em ambas as fases, de molde 

a evitar o 'bis in idem' (STF, HC nº 120.604, Rel. Min. Luiz Fux; Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, Rel. 

Min. Gilmar Mendes). In casu, restou comprovado que o acusado, ora agravante, foi surpreendido por policiais 

militares quando trazia consigo, aproximadamente, 254,6 gramas de 'cocaína', acondicionada em 414 'eppendorfs', 

e 163,5 gramas de 'maconha', acondicionada em 156 invólucros plásticos. Indubitavelmente, a expressiva 
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos constitui fator que aumenta o grau de culpabilidade da 

conduta, bem como demonstra intensa dedicação do acusado às atividades criminosas, de modo que serve de 

fundamento idôneo para negar o benefício previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06. Ora, não pode de forma 

alguma ser o acusado considerado o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. Portanto, 

entendo inviável, no caso vertente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4.º da Lei nº 11.343/06. Do 

exposto, MANTENHO O JULGADO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS." Daí o presente 

mandamus, no qual alega o impetrante, em suma, que a essência do argumento adotado no aresto vergastado, 

cingiu-se ao "fundamento da quantidade e diversidade das drogas, que foi a única e exclusiva asserção utilizada 

para impedir a concessão da benesse, contrariando o entendimento esposado por esta Egrégia Sexta Turma" (fl. 

4). Enaltece que foi empregada a mesma motivação do acórdão anteriormente proferido, que restou mantido 
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Percebe-se que há um contrassenso nessas decisões. Ao observar os dois primeiros 

habeas corpus, em que no primeiro há um não conhecimento e no segundo há um denegação da 

ordem, ambos os tribunais de origem aplicaram a redução de 1/6 para a incidência do tráfico 

privilegiado, tendo entendido o STJ em sede de habeas corpus ser essa fração suficiente em 

razão da quantidade e natureza da droga. A quantidade e variedade de drogas no HC denegado 

é muito maior, do que aquela existente no primeiro, em que o HC nem ao menos chegou a ser 

conhecido. Não estaríamos aí diante de um caso de flagrante ilegalidade? Como situações 

diferentes tem exatamente a mesma fração de diminuição? Não feriria o princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade tão citado pelos tribunais?  

Não haveria também incongruência da Ministra Maria Thereza de Assis Moura ao 

proferir seu acórdão, uma vez que como a quantidade e natureza da droga não são 

fundamentação suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, mas o são para 

reconhecer a sua incidência em seu grau mínimo. Esse subjetivismo116 exacerbado que acaba 

 
integralmente na novel assentada. Requer, liminarmente e no mérito, a aplicação da causa de diminuição de pena, 
com o redimensionamento da sanção. É o relatório. Decido. De início, insta salientar que estes autos foram a mim 

distribuídos por prevenção ao AREsp n.º 1.042.316/SP, interposto pelo ora paciente, que restou parcialmente 

provido, a fim de determinar que o Tribunal de origem, analisando o caso concreto, avaliasse a possibilidade de 

aplicação da causa especial de diminuição de pena e, sendo o caso, fixasse o percentual a ser aplicado, afastando, 

contudo, o fundamento da quantidade e diversidade das drogas, que, por si só, não é apto para impedir a concessão 

da benesse. Da análise dos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, não vislumbro manifesto 

constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência. Em que pesem os argumentos expostos 

pelo operoso impetrante, tenho que a questão suscitada neste writ não prescinde de uma análise da idoneidade e 

da razoabilidade da fundamentação adotada pela instância ordinária, demandando um exame mais aprofundado 

dos autos, inviável nos estreitos limites deste átrio processual. Ademais, a liminar pleiteada, nos termos em que 

deduzida, imbrica-se com o mérito da impetração, cuja resolução demanda análise pormenorizada dos autos e 

julgamento pelo Órgão Colegiado, juiz natural da causa. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS 
CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE 

ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica 

no sentido de não ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente 

defere ou indefere liminar em habeas corpus. 2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a 

justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal 

confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser reservada 

à apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público Federal. 3. Agravo interno não 

conhecido." (AgInt no HC 351.319/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 

08/11/2016, DJe 14/11/2016) Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada 

como coatora, encarecendo esclarecimentos sobre o atual andamento da execução relativa à sanção imposta. Deve 

tal autoridade, ainda, noticiar a esta Corte qualquer alteração do quadro fático atinente ao tema objeto deste writ. 
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Relatora: Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura. DJE: 24/05/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/464093570/habeas-corpus-hc-399833-sp-2017-0112468-0?ref=serp. 

Acesso em: 4 set. 2019. 
116Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni aduz que: “Embora deva ser no mínimo indesejável, para um Estado 

Democrático, dar decisões desiguais a casos iguais, estranhamente não há qualquer reação a esta Situação na 

doutrina e na praxe brasileiras. É como se estas decisões não fossem vistas ou fossem admitidas por serem 

inevitáveis.” MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e common law e 

a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. Revista da Faculdade de Direito UFPR. Curitiba, n. 49, jun. 

2009, p. 46. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/464093570/habeas-corpus-hc-399833-sp-2017-0112468-0?ref=serp
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por conduzir a situações arbitrárias não acabaria por violar o devido processo legal e conduzir 

ao manejo excessivo do habeas corpus? 

Perceba que o STF no julgamento do HC 136.736/SP, tendo como relator o Min. 

Ricardo Lewandowski, entendeu pela aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, 

no caso 2/3, ainda que tenha sido encontrada a quantidade de 3,7kg de cocaína, tendo então 

concedido a ordem: 

 

Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, 

o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo 

que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. 

Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa 

de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, 

a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. Ordem concedida. 117 

 

Tal redutor máximo também foi reconhecido pelo STF no HC 12.9449/SP, sobre a 

relatoria da Min. Rosa Weber em que embora presente 1kg de cocaína, concedeu o habeas 

corpus de ofício para aplicar o redutor em seu patamar máximo (2/3).118 No entanto, o Supremo 

Tribunal ao julgar o HC 114893/SP, que possuía como relator o ministro Marco Aurélio, 

denegou a ordem do habeas corpus, mantendo a fixação da redução do tráfico privilegiado em 

seu grau mínimo, no caso 1/6, em razão da quantidade e natureza da droga (3,650 kg de 

cocaína): 

 

Ao implementar a medida acauteladora, consignei que a aplicação da causa de 

diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, resolve-se no campo do 
justo ou injusto, não envolvendo, de início, ilegalidade. O Juízo bem justificou a 

fixação no patamar mínimo, presente a natureza e a quantidade da substância 

apreendida – mais de 3 quilos de cocaína. Indefiro a Ordem.
 119 

 
117BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. HABEAS CORPUS: HC 136736/SP. HABEAS 

CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, 

§ 4°, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE 

SER FUNDAMENTADA . SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 

DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO 

CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. 

ORDEM CONCEDIDA. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. DJE: 28/03/2017. STJ. 2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12850260. Acesso em: 4 set. 2019. 
118Id. HABEAS CORPUS: HC 129449/SP. Op. Cit. 
119Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 114893/SP. Vistos, etc. Trata-se de 

habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Leandro Aparecido Protásio da Silva contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu da ordem lá impetrada. Consta dos autos que o paciente 

cumpre pena, em regime fechado, pela prática de diversos delitos. Pleiteada a progressão de regime ao Juízo das 

Execuções Criminais, o pedido foi indeferido, motivando a impetração de habeas corpus no Tribunal de origem, 

cuja ordem não foi conhecida sob o argumento de inviabilidade do manejo do writ como sucedâneo recursal. 

Entendeu o Tribunal que, na espécie, o recurso cabível seria o agravo em execução. Daí o presente habeas corpus 

onde se requer o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este examine o mérito do pedido como entender 

de direito. Liminar indeferida à fl. 13. Prestadas informações, o parecer da lavra do Subprocurador-Geral da 

República Maurício Vieira Bracks é pela concessão da ordem. Eis a ementa : HABEA (fl. 62) S CORPUS. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12850260
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É necessário perceber que no que tange ao primeiro habeas corpus, e ao terceiro 

impetrados no STF, ambos têm situações bem semelhantes e tiveram decisões conflitantes. 

Começa-se a perceber então que a depender também do ministro julgador cada acordão será 

proferido de uma determinada forma, ainda que as situações em jogo sejam parecidas, cabendo 

ao juiz decidir no caso concreto, uma vez que a própria lei é incapaz de fornecer elementos mais 

objetivos para estabelecer a mais correta dosimetria da pena. 

Importante ressaltar que o próprio artigo 42 do da lei 11.343/06 determina que o juiz ao 

proferir a pena deve levar em consideração a quantidade e natureza da droga, a personalidade e 

a conduta social em sobreposição aos requisitos do art. 59. No entanto não diz que estes últimos 

não devem ser observados. Porém diante de tantos conceitos indeterminados capazes de ensejar 

tamanhas controvérsias, o habeas corpus acaba por aparecer como caminho mais célere para 

 
PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO 

APRECIADA PELO C. TRIBUNAL A QUO AO ARGUMENTO DE EXISTIR RECURSO PRÓPRIO. 

DISCUSSÃO QUE ENVOLVE O DIREITO DE LIBERDADE DO PACIENTE E DISPENSA O EXAME 
APROFUNDADO DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELA CONCESSÃO DA ORDEM. Decido. Conforme se depreende dos 

autos, o habeas corpus que deu origem à presente impetração não foi conhecido, pois entendeu o Tribunal de 

origem que a via eleita pelo impetrante era incabível na espécie, desafiando a interposição de agravo em execução. 

Embora, em tese, a ordem não pudesse ser sequer conhecida por não ter o Tribunal de origem enfrentado o mérito 

da matéria, ocorre que, a jurisprudência desta Corte tem entendido que a existência de recurso específico não obsta 

a impetração de habeas corpus dada a possibilidade de lesão à liberdade de locomoção do indivíduo. A propósito, 

vejam-se os precedentes: PENAL.seguintes EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. 

POSSIBILIDADE. REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LEI Nº 11.464/07. NOVATIO LEGIS 

IN PEJUS. WRIT NÃO CONHECIDO NA CORTE DE ORIGEM. ART. 197 DA LEP. POSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que, não obstante a previsão 
de recurso específico para o caso em tela, qual seja, o agravo em execução , é admissível a utilizaç(art. 197 da Lei 

de Execuções Penais)ão do mandamus na espécie, dada a possibilidade de lesão ao direito de locomoção do 

paciente. . Habeas corpus concedido. HABEAS CORP (Precedentes) US.(HC nº 99.930/SP, Relator Ministro Felix 

Fischer, DJe de 16.6.08) EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA 

DE EXAME PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO 

PRÓPRIO QUE NÃO IMPEDE O EXAME DA MATÉRIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA 

ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SEJA COMPLETADO O 

JULGAMENTO. 1. Não pode este Tribunal, sob pena de supressão de instância, examinar matéria que não foi 

vista pelo Tribunal a quo. 2. A possibilidade de interposição de agravo em execução não impede que o Tribunal 

examine toda a matéria deduzida no habeas corpus, dada a possibilidade de estar ocorrendo lesão ao direito de 

locomoção do paciente. 3. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para determinar ao Tribunal a quo que 
complete o julgamento, examinando a matéria argüida na impetração, conforme entender de direito. Cumpre 

ressaltar q (HC nº 108.031/MS, Relatora Ministra Jane Silva - Desembargadora Convocada do TJ/MG-, DJe de 

01.7.08) ue, para o deferimento da progressão de regime, além da avaliação do critério objetivo, exige-se, também, 

o preenchimento das condições de caráter subjetivo, impondo-se ao Tribunal de origem, nesse aspecto, verificar 

se o Juízo da Execução apresentou justificativa idônea para denegar o aludido benefício, o que, em princípio, não 

necessita da incursão no conjunto fático-probatório. À vista do exposto, concedo a ordem para determinar que o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examine o mérito do pedido deduzido no habeas corpus originário, 

decidindo como entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 10/11/2009. 

JusBrasil. 2009. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6724203/habeas-corpus-hc-

114893?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6724203/habeas-corpus-hc-114893?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6724203/habeas-corpus-hc-114893?ref=serp
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uma possível solução e adequação ao Estado Democrático de Direito. Sobre a questão ensina 

José Afonso da Silva: 

 

É também, por conseguinte, um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, 

porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na 

legalidade democrática. Sujeita-se ao império da lei, mas da lei que realize o princípio 

da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das 

condições dos socialmente desiguais. Toda sua atividade fica sujeita à “lei”, entendida 

como expressão da vontade geral, que só se materializa num regime de divisão de 
Poderes em que ela seja o ato formalmente criado pelos órgãos de representação 

popular, de acordo com o processo legislativo estabelecido na Constituição.120 

 

O que todos esses acórdãos citados acima têm em comum é a demonstração da 

insegurança generalizada existente que acaba por conduzir a esse conflito de decisões, 

mostrando cada vez mais a necessidade de que se construa um sistema processual mais seguro, 

o que de fato asseguraria também em uma redução do manejo do habeas corpus. 

Como último ponto voltado à questão da dosimetria da pena, optou-se por trazer os 

acórdãos proferidos em habeas corpus com pedidos voltados ao afastamento do bis in idem. 

Como se pode perceber muitas são as motivações de impetrações ligadas à dosimetria da pena, 

apesar de toda a controvérsia existente sobre o assunto e da regra existente de não cabimento 

nesses casos, salvo quando se está diante de uma flagrante ilegalidade. E quando isso 

acontecerá? Será que os acórdãos apresentados conseguirão responder a esta pergunta? 

De acordo com os acórdãos analisados, como será possível perceber em alguns que serão 

aqui elucidados, a motivação para este tipo de impetração é pelo fato da quantidade e natureza 

da droga ser considerado não só na primeira fase, como na terceira, em relação a aplicação do 

tráfico privilegiado, como será possível notar o tema é alvo de controvérsias. 

O HC nº 421.975/MS, que possuía como relator o Ministro Ribeiro Dantas, não foi 

conhecido, com a fundamentação de não ser tal fato considerado bis in idem121: 

 
120SILVA, José afonso da. Comentário Contextual à Constituição. De acordo com a emenda constitucional 53. 6. 

ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.99. 
121BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 421975/MS 2017/0276944-4. 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE 

DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. 
MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA DA DROGA. BIS IN 

IDEM NÃO VERIFICADO. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 

ANOS. MODO INTERMEDIÁRIO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA 

DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 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 a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A teor 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 
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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 a justificar a concessão da ordem, 

de ofício. A teor 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 delituosas ou integrarem organizações criminosas. Hipótese 

em que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art.  42 da Lei de Drogas, 

considerou a expressiva quantidade da droga apreendida (15,039 kg de maconha), 

para fixar a pena-base em 1 ano acima do mínimo legalmente previsto e a natureza do 

entorpecente para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/4, 
conforme autoriza a jurisprudência desta Corte. Não configura bis in idem a aferição 

desfavorável da quantidade da droga, na primeira etapa da dosimetria, para majorar a 

pena-base e a utilização da natureza na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, 

da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). Habeas corpus não conhecido. 

122 

 
atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, atento as 

diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a expressiva quantidade da droga apreendida (15,039 kg de 

maconha), para fixar a pena-base em 1 ano acima do mínimo legalmente previsto e a natureza do entorpecente 

para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/4, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte. 

4. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da quantidade da droga, na primeira etapa da dosimetria, para 

majorar a pena-base e a utilização da natureza na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 

(Precedentes do STJ e do STF). 5. Mantido o quantum da sanção aplicada em patamar superior a 4 anos e não 
excedente a 8 anos, inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, b, e 44, I, ambos do Código Penal. 6. Habeas corpus 

não conhecido. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 19/12/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533527370/habeas-corpus-hc-421975-ms-2017-0276944-4/certidao-

de-julgamento-533527393?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 
122Mesmo entendimento também proferido no HC 420837/SP. Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. 

HABEAS CORPUS: HC 420837/SP 2017/0268809-0. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE 

PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA 

PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. QUANTIDADE DA 

DROGA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA 

PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 4 
ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO POR 

RESTRITIVAS DIREITOS. PREJUDICADO. 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 próprio (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 

11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa 

Weber, DJe de 13/5/2014). II - 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 n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, 

Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 

Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe de 4/6/2014). III - Não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus 
substitutivo quando cabível o recurso especial, 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. IV - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da 

dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de 

flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena 

insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto 

e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais 

ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 

DJe de 1º/8/2017). V - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado por parte 

das instância ordinárias, consubstanciada não só na quantidade e variedade de drogas apreendidas (138 porções de 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533527370/habeas-corpus-hc-421975-ms-2017-0276944-4/certidao-de-julgamento-533527393?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533527370/habeas-corpus-hc-421975-ms-2017-0276944-4/certidao-de-julgamento-533527393?ref=serp
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É possível perceber que o tema é tão complexo que os próprios ministros acabam por 

divergir de suas próprias decisões, prova disso é o HC nº 420.316/SP, proferido pelo Min. 

Ribeiro Dantas, mesmo relator do acima citado, o qual concede de ofício o remédio 

constitucional por entender ser flagrante a ilegalidade da consideração da quantidade e natureza 

da droga na primeira e na terceira fase, configurando real bis in idem: 

 

Segundo entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no ARE 

666.334/AM, está vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, 

cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para 

modular a causa de diminuição do art.  33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de 

indevido bis in idem (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014). Hipótese em 

que o Tribunal de origem, além de compensar indevidamente a majorante da 
interestadualidade com a causa de diminuição do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, 

a pretexto de ter sido adotado os índices de aumento e de diminuição da pena em 1/6, 

incorreu em bis in idem ao  se  utilizar  da  vultosa  quantidade  de  droga apreendida 

como fundamento  para  a  escolha  do  patamar  de tal redução, dado esse também já 

considerado na primeira fase, para elevar a pena-base. Habeas corpus não conhecido. 

 
maconha, 90 pedras de crack e 119 pinos de cocaína, além de uma balança de precisão e mais 113 pinos vázios), 
bem como na "notícia do seu efetivo envolvimento na atividade espúria, trazida por denúncias anônimas, conforme 

relatado pelos policiais militares ouvidos em audiência (fl. 43), o que justificam o afastamento da redutora do art. 

33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. VI - Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial 

de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, 

a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. VII - Por ocasião do julgamento do ARE n. 

666.334/AM, o eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da 

natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua 

jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela 

opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena. VIII - Cabe às instâncias ordinárias, ao promover a 

dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-

las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico 

privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. IX - A col. Suprema 
Corte preocupou-se em evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e na 

definição do patamar da fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. X - A pena-

base do paciente afastou-se do mínimo legal com base na quantidade e variedade da droga apreendida, qual seja, 

138 porções de maconha, 90 pedras de crack e 119 pinos de cocaína, fundamentação idônea e que se encontra em 

consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, houve fundamentação concreta quando 

do não reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só na quantidade e variedade de drogas, mas 

também nas demais circunstâncias em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, ou seja, a forma 

acondicionamento, apetrechos como balança de precisão e pinos vazios, além de notícia do efetivo envolvimento 

na atividade criminosa, trazida por denúncias anônimas, conforme relatado pelos policiais militares ouvidos em 

audiência, tudo evidenciando que o acusado se dedicava a atividades criminosas. XI - A majoração da pena-base 

está fundada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, ao passo que a negativa de minorante ocorreu pela 
dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem. XII - Na hipótese, infere-se 

que o v. acórdão impugnado fundamentou adequadamente a necessidade da fixação do regime mais gravoso, ou 

seja, o fechado, com base em elementos concretos, que estabeleceram a fixação da pena-base acima do mínimo 

legal, ensejando uma maior repressão estatal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42 da 

Lei n. 11.343/06. XIII - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, 

resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos 

os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Relator: Ministro Felix 

Fischer. DJE: 01/12/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/528024852/habeas-corpus-hc-420837-sp-2017-0268809-0/certidao-de-

julgamento-528024875?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/528024852/habeas-corpus-hc-420837-sp-2017-0268809-0/certidao-de-julgamento-528024875?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/528024852/habeas-corpus-hc-420837-sp-2017-0268809-0/certidao-de-julgamento-528024875?ref=serp
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Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem proceda à nova 

dosimetria da pena e  afaste  o  bis  in idem identificado. 123 

 

Por que no primeiro caso não há uma flagrante ilegalidade, motivo pelo qual não 

poderia ser conhecido o habeas corpus e no segundo ela estaria presente, havendo o 

conhecimento de ofício? Não há uma definição clara do que seria essa ilegalidade, o que 

ocorre na verdade é o império de um subjetivismo judicial, que diante de casos semelhantes, 

inclusive com a presença de um mesmo ministro, decide de forma diferente, uma vez que o 

próprio sistema lhe permite fazer esse tipo de manobra. 

Há como se pode perceber um caso paradigmático que demonstra como parte do 

judicialismo brasileiro continua funcionando com fundamentos solipsistas, ainda baseados na 

filosofia da consciência. Logo, não é descipiendo ressaltar todos as falhas que se apresentam 

no processo penal a partir dos atos de vontade e de poder do juiz. Uma vez que além de 

argumentos de ordem técnica, cabe principalmente um reparo de natureza ética. 

Ora, exige-se, principalmente agentes públicos do Estado, um dever de discernir o que 

é um processo democrático e o que é o contrário dele. O aplicador do direito deve estar 

preparado para resolver impasses metodológicos do caso concreto em bases eminentemente 

garantistas, estabelecidas pela Constituinte de 1988. E não é possível discernir o que é um 

processo democrático fazendo tabula rasa dos princípios constitucionais ali estatuídos. Segundo 

 
123Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 420316/SP 2017/0264108-1. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 
DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE COM A CAUSA 

DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ÍNDICES APLICADOS DE 1/6. QUANTIDADE 

DA SUBSTÂNCIA VALORADA TAMBÉM NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. MANIFESTO 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA PENA. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM 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. Segundo entendimento firmado pelo STF, em sede de 

repercussão geral, no ARE 666.334/AM, está vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, 

cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição 

do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 
6/5/2014). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, além de compensar indevidamente a majorante da 

interestadualidade com a causa de diminuição do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, a pretexto de ter sido adotado 

os índices de aumento e de diminuição da pena em 1/6, incorreu em bis in in idem ao se utilizar da vultosa 

quantidade de droga apreendida como fundamento para a escolha do patamar de tal redução, dado esse também já 

considerado na primeira fase, para elevar a pena-base. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 

ofício, para determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena e afaste o bis in idem 

identificado, e considere, ainda, a impossibilidade de se compensar a causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 

11.343/2006 com a minorante do art. 33, § 4º, da referida norma.. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 

27/11/2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526808544/habeas-corpus-hc-420316-sp-

2017-0264108-1/certidao-de-julgamento-526808564?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526808544/habeas-corpus-hc-420316-sp-2017-0264108-1/certidao-de-julgamento-526808564?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526808544/habeas-corpus-hc-420316-sp-2017-0264108-1/certidao-de-julgamento-526808564?ref=serp
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ensina Lênio Streck, não é possível negar um direito constitucional à defesa tomando o 

caminho de decidir conforme a minha consciência e discricionariedade.124 

Ainda sobre o tema, no HC nº 403.436/SP, a ministra relatora, Maria Thereza de Assis 

Moura concedeu a ordem de habeas corpus por entender que no momento da individualização 

da pena, deve o magistrado escolher em que fase da dosimetria as circunstâncias referentes à 

quantidade e à natureza da droga devem ser consideradas, cuidando para que sejam valoradas 

apenas em uma etapa, a fim de se evitar o odioso bis in idem.125 

Em relação ao STF o HC nº 119.781/SP, sobre a relatoria do Ministro Marco Aurélio, 

houve conhecimento de ofício para que fosse afastado o bis in idem e refeita a dosimetria da 

pena: 

 

Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. O 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus 112.776 e 

109.193, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que as circunstâncias 

relativas à natureza e à quantidade da droga apreendida, embora passíveis de 

consideração na individualização da reprimenda, não podem ser valoradas, 

cumulativamente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena aplicada pela 
prática do crime de tráfico de entorpecentes. Hipótese em que a natureza e a 

quantidade da droga foram consideradas tanto na primeira quanto na terceira fase da 

 
124STRECK, Lenio Luiz. O que é isto - decido conforme minha consciência? Rio Grande do Sul: Livraria do 

Advogado, 2010. 
125BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS: HC 403436/SP 2017/0140771-7. HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE, 

VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. UTILIZAÇÃO 

PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PARA NEGAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. PENA 

INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, 

PARA O REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em decisões proferidas em 19 de dezembro 

de 2013, nos autos dos HC's n.º 109.193/MG e n.º 112.776/MS, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que a utilização da quantidade e/ou qualidade 

da droga tanto no estabelecimento da pena-base como na aplicação do redutor descrito do art. 33, § 4º, da Lei n.º 

11.343/2006 caracteriza bis in idem, entendimento este que, embora não seja dotado de caráter vinculante, deve 

também ser adotado por esta Corte, em homenagem aos princípios da isonomia e da individualização da pena. No 

momento da individualização da pena, deve o magistrado escolher em que fase da dosimetria as circunstâncias 

referentes à quantidade e à natureza da droga devem ser consideradas, cuidando para que sejam valoradas apenas 

em uma etapa, a fim de se evitar o odioso bis in idem. 2. Na espécie, embora seja legítima a exasperação da pena-

base e a não-aplicação da fração da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 

11.343/06, verifica-se ocorrência de violação ao princípio do ne bis in idem, haja vista que as mesmas 

circunstâncias - a quantidade, variedade e diversidade das drogas - foram utilizadas na primeira e na terceira fase 

da dosimetria, ocorrendo, pois, sua dupla valoração. 3. "Hipótese que o Tribunal de origem negou a aplicação do 
benefício em virtude, tão somente, da diversidade e da qualidade das drogas apreendida, não tendo indicado, em 

nenhum momento, sequer que tais fatores evidenciariam dedicação à atividade criminosa" (HC 244.759/RJ, Rel. 

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). De rigor, pois, a 

aplicação do redutor descrito do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 4. Nos termos do art. 33 do CP, fixada a pena 

em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a estipulação do regime inicial semiaberto é apropriada, tendo em vista 

a presença de circunstância judicial desfavorável. Precedentes. 5. Ordem concedida para reduzir a pena do paciente 

para 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 188 dias-multa, bem como para, de ofício, fixar o regime 

inicial semiaberto. Relatora: Ministra Thereza Maria de Assis Moura. DJE: 18/09/2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/505018601/habeas-corpus-hc-403436-sp-2017-0140771-7/certidao-de-

julgamento-505018622?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/505018601/habeas-corpus-hc-403436-sp-2017-0140771-7/certidao-de-julgamento-505018622?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/505018601/habeas-corpus-hc-403436-sp-2017-0140771-7/certidao-de-julgamento-505018622?ref=serp
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dosimetria da pena. A caracterizar, portanto, indevido “bis in idem”. Habeas Corpus 

extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de 

ofício para determinar ao Juízo da origem que refaça a dosimetria da pena, na linha 

da orientação do Plenário do STF. 126 

 

Mesma fundamentação usada pelo STF no HC nº 119.468/SP, também de relatoria do 

Ministro Marco Aurélio, tendo o habeas corpus sido concedido para afastar o bis in idem: 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus 112.776 

e 109.193, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que as 

circunstâncias relativas à natureza e à quantidade da droga apreendida, embora 

passíveis de consideração na individualização da reprimenda, não podem ser 

valoradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena 
aplicada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 2. Hipótese em que a 

natureza e a quantidade da droga foram consideradas tanto na primeira quanto na 

terceira fase da dosimetria da pena. A caracterizar, portanto, indevido “bis in idem”. 

Ordem concedida parcialmente para determinar ao Juízo da origem que refaça a 

dosimetria da pena, na linha da orientação do Plenário do STF. 127 

 

Logo pode- se perceber que há divergência nos entendimentos do STJ e STF, mas o 

maior conflito existente está dentro do primeiro, sobre o tema (em relação aos 1317 analisados 

neste tribunal superior), haviam 69 habeas corpus, dos quais 36 foram concedidos de ofício 

para afastar o bis in idem, 5 tiveram a ordem concedida e 28 não foram conhecidos por se 

entender não configurar hipótese de bis in idem. 

 

 
126BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 119781/SP. EMENTA: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO 

INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INDEVIDO “BIS IN IDEM”. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 07/03/17. STF. 

2017. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12660638. Acesso 

em: 4 set. 2019. 
127Ibid. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12660638
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O número de não conhecimentos é muito próximo daqueles que são conhecidos de 

ofício, o que demonstra a clara controvérsia judicial existente. Ressaltando-se ainda que ela 

está incompatível com os entendimentos sobre o tema que foram proferidos no acórdãos do 

STF, conforme demonstram os exemplos citados acima, toda essa manifesta insegurança 

jurídica, em que nem mesmo os próprios Tribunais conseguem acordar em suas decisões é 

uma das causas dessa massificação na utilização do HC, uma vez que os casos de flagrante 

ilegalidade para que então haja a concessão de ofício não são claramente delineados, como se 

pode perceber. Sobre a necessidade de segurança jurídica pontua Carlos Aurélio Mota: 

 

Diz-se que a segurança, como exigência objetiva da Justiça, procede do conjunto 

estrutural e funcional de um sistema jurídico, através de seus costumes, normas e 

instituições, como Direito objetivo, dada a priori, ou como princípio de legalidade ou 

anterioridade da Lei; a segurança é dada pelo Legislador ou pelo administrador, ao 

propor leis ou regulamentos; como valor, deve vir implícita neles. A própria Lei deve 

garantir o amparo dos direitos do cidadão, e também que será por ele cumprida, e 

pelos demais.128 

 

3.1.2 O habeas corpus e o regime de pena 

 

 

No presente subcapítulo serão apresentados os principais acórdãos relacionados com 

pedidos ligados ao regime de pena. O que pode ser observado e que será aqui relatado, é que 

além de pedidos de alteração de regime, bem como substituição por pena restritiva de direitos, 

 
128SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança jurídica e jurisprudência. Um enfoque filosófico-jurídico. São 

Paulo: LTr, 1996, p.131. 
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foi possível notar uma vasta quantidade de habeas corpus impetrados o foram em razão de 

decisões que comprometiam entendimentos jurisprudenciais consagrados, como por exemplo 

ao tratar o tráfico privilegiado como hediondo ou ao fixar ao crime de tráfico de drogas o regime 

fechado pelo simples fato de ser hediondo, fato tido como inconstitucional pelo próprio STF129. 

O STJ no HC nº 422.965/RS, concedeu, de ofício, a substituição da pena privativa de 

liberdade pela restritiva de direitos, fundamentando a decisão no fato do STF ter declarado 

inconstitucional a vedação existente na Lei nº 11.343/06: 

 

No presente caso, o paciente é primário, a pena-base foi fixada no mínimo legal - 

circunstâncias judiciais, portanto, foram todas consideradas favoráveis -, tendo ainda 

sido aplicada no grau máximo a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 

33, §4°, da Lei de Drogas, logo o regime aberto mostra-se o adequado para o resgate 

da reprimenda, nos termos dos arts. 33, § 2º, alínea c, § 3º, do Código Penal, e 42 da 

Lei de Drogas, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 

718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n.  440 desta Corte Superior. Cumpre 

registrar que o Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do 

julgamento do HC n.  97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à 
substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 

33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por 

meio da Resolução n.  5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos 

condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos 

insertos no art. 44 do Código Penal. Na  hipótese,  o  paciente,  não  reincidente,  teve  

valoradas como favoráveis  todas  as  circunstâncias  judiciais  -  com a pena-base 

fixada  no  mínimo  legal  -,  e foi condenado pela prática de crime cometido  sem 

violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico) à pena de 1  (um)  ano  e 8 (oito) meses 

de reclusão, diante da redução de 2/3 (dois  terços)  em  razão da incidência do § 4º 

do art. 33 da Lei n. 11.343/06.  Assim, insubsistentes as razões alegadas no v. acórdão 

para o indeferimento do benefício. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida 
de ofício confirmando a liminar anteriormente deferida, fixar o regime inicial aberto 

para início de cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de 

liberdade em sanções restritivas de direitos. 130 

 

Surgem então alguns questionamentos a partir deste acórdão, há uma declaração de 

inconstitucionalidade no presente caso em relação à vedação à substituição por pena restritiva 

de direitos, havendo também entendimento sumulado de que não pode o julgador fixar regime 

mais grave baseado apenas na gravidade em abstrata do delito, entendimento este inclusive que 

 
129BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. HABEAS CORPUS: HC 111.840/ES. Plenário. Habeas corpus. 

Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de 

reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade 

do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI 

do art. 5º da CF/88) . Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso 

em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 

Relator: Ministro Dias Toffoli. DJE: 27/06/2012. STF. 2012. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490. Acesso em: 4 set. 2019. 
130Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 422965/RS. Relator: Ministro Felix 

Fischer. DJE: 12/12/17. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490
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serviu de fundamentação para a concessão de ofício de outros habeas corpus131132. Logo, diante 

de decisões já pacificadas, por que os órgãos julgadores não as respeitam? Tais manifestações 

apenas acabam por gerar ainda insegurança e por via de consequência mais impetrações de 

habeas corpus. Uma vez que ainda que haja todo um movimento dos tribunais superiores por 

querer limitar o uso de habeas corpus, tal se torna inviável se todo o sistema não funcionar de 

forma uniformizada, já que diante de casos como esses qual seria a solução mais célere? O 

habeas corpus. 

Outro exemplo deste claro dissenso em uniformizar as decisões judiciais está, por 

exemplo, no HC nº 138.076/SP, proferido no STF, no qual se concedeu a ordem em razão de 

ter fixado regime fechado ainda que a pena tenha ficado no mínimo, havendo assim violação à 

Sumula 719 do Supremo Tribunal: 

 

Percebam a disciplina legal referente ao estabelecimento do regime de cumprimento 

da reprimenda. Norteia-o o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. 

O Tribunal de origem considerou serem estas favoráveis, fixando a pena-base no 

mínimo legal. Ante o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, não se podia impor 
o regime inicial fechado. A sanção final ficou aquém de 8 anos, cabendo o semiaberto. 

133 

 

Outro ponto curioso de impetração tem relação com a natureza da droga, no caso, o 

crack, quando este é usado para substituir ou não o regime de pena, para isso serão trazidos dois 

acórdãos em sede de HC proferidos pelo STJ. O primeiro é o HC nº 400.348/SP, tendo como 

ministro relator Felix Fischer, entendeu que a natureza altamente nociva deste tipo de droga 

serviria também como uma das fundamentações para não aplicar o regime intermediário, o 

semiaberto, em que a pese a pena fixada seja inferior a 8 anos: 

 

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma 

do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

 
131Id. Supremo Tribunal Federal. Sumula 718 do STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do 

crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena 

aplicada. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2545. 

Acesso em: 5 set. 2019. 
132Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 394790/SP. PENAL. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E 
RESISTÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO 

DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. 

REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Felix Fischer. DJE: 21/08/2017. 

LEX ML. 2017. Disponível em: 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.5:acordao;hc:2017-08-15;394790-

1644901. Acesso em: 5 set. 2019. 
133Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 138076/SP. Relator: Minsistro Marco 

Aurélio. DJE: 22/08/17. STF. 2017. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080085. Acesso em: 5 set. 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2545
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.5:acordao;hc:2017-08-15;394790-1644901
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.5:acordao;hc:2017-08-15;394790-1644901
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080085


90 

 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não 

conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada 

flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da 

ordem de ofício. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da 

dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto 

probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. III – In casu, observa-se que, não 

obstante ser pequena a quantidade da droga apreendida - apenas 3 (três) gramas -, a 

natureza altamente viciante do crack e as demais circunstâncias do caso concreto (a 

forma de acondicionamento da droga, a ausência de demonstração da origem lícita do 

dinheiro apreendido ou de exercício de atividade lícita e, ainda, outras passagens pela 
justiça pela prática de mesmo delito) indicam que a paciente dedica-se a atividades 

criminosas, justificando, por isso, o afastamento da redutora prevista no caput do § 4º 

do art. 33 da Lei n. 11.343/06. IV - Considerando-se a existência de circunstâncias 

desfavoráveis que foram consideradas na dosimetria da pena, na terceira fase, para 

afastar a causa especial de redução de pena, inclusive a natureza da droga, inviável a 

fixação do regime intermediário unicamente em razão do montante de pena imposto 

à paciente, ex vi dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006. 

V - Fixada a pena definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão, não há se falar em 

substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código 

Penal. 134 

 

Ora, não se estaria neste caso diante de uma flagrante ilegalidade capaz de ensejar o 

reconhecimento do habeas corpus de ofício? Além de considerar a natureza do crack para 

manter o regime fechado, mesmo que diante de uma ínfima quantidade (3 gramas), a pena é de 

5 anos, não havendo justificação idônea para manter o regime mais gravoso. Havendo manifesta 

violação ao princípio da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais. O 

que apenas serve para confirmar que toda essa questão sobre a flagrante ilegalidade é fruto de 

um grande subjetivismo judicial. 

Por sua vez, no HC nº 388.778/SP, o mesmo STJ com a relatoria da Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, entendeu que a quantidade não tão alta da droga, qual seja, 141 pedras 

de crack (50,6 g), ou seja, mais do que no acórdão acima citado, e tendo a pena sido fixada em 

tempo inferior a 8 anos, cabível a substituição pelo regime intermediário: 

 

Considerando que foram apontados elementos concretos dos autos que evidenciam a 

dedicação da paciente a atividades criminosas, seria necessário, para concluir de 

maneira diversa, o revolvimento do conjunto fático probatório amealhado durante a 
instrução criminal, providência essa, como cediço, vedada na via estreita do habeas 

 
134Id. Superior Tribunal de Justiça Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 400348/SP 2017/0116638-2. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO 
DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 

4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO. ART. 42 DA LEI DE DROGAS CONSIDERADO NA 3ª 

FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PENA FIXADA ACIMA 

DE 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. LIMINAR CASSADA. Relator: 

Felix Fischer. DJE: 29/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494860516/habeas-corpus-hc-400348-sp-2017-0116638-2/certidao-de-

julgamento-494860561?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494860516/habeas-corpus-hc-400348-sp-2017-0116638-2/certidao-de-julgamento-494860561?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494860516/habeas-corpus-hc-400348-sp-2017-0116638-2/certidao-de-julgamento-494860561?ref=serp
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corpus. Uma vez que a paciente era tecnicamente primária ao tempo do delito,  

possuidora de bons antecedentes, teve a pena-base fixada no mínimo  legal, foi 

definitivamente condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão e 

foi apreendida com quantidade de drogas não tão expressiva, o regime inicial  

semiaberto é, efetivamente, o que se mostra o mais adequado para a prevenção e a 

repressão do delito praticado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 

Ordem parcialmente concedida, a fim de fixar à paciente o regime inicial semiaberto 

de cumprimento de pena. 135 

 

É importante destacar que os dois casos são semelhantes, em ambos a pena fixada foi 

de 5 anos de reclusão, sendo ambos os réus primários e com bons antecedentes, sendo inclusive 

a mesma natureza de droga, ou seja crack, no entanto no segundo acórdão a quantidade é ainda 

maior que no primeiro, 50,6 gramas, já que no anterior foi apenas encontrada a quantidade de 

3 gramas. Como casos tão parecidos tem decisões tão divergentes? Não haveria violação ao 

princípio da proporcionalidade? Conforme ensina Fredie Didier: 

As decisões jurídicas hão de ser, ainda, substancialmente devidas. Não basta a sua 

regularidade formal; é necessário que uma decisão seja substancialmente razoável e 

correta. Daí, fala-se em um princípio do devido processo legal substantivo, aplicável 

a todos os tipos de processo, também. É desta garantia que surgem os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.136 

 

Para finalizar o presente tópico será apresentado um dos principais motivos de 

impetração qual seja, o fato de o tráfico privilegiado não ser mais considerado crime hediondo, 

havendo o requerimento de afastar a hediondez deste crime e por consequência fixar o regime 

mais brando, uma vez que conforme dito anteriormente, o simples fato de ser hediondo não 

pode servir como fundamentação para fixação do regime mais grave. 

No HC nº 228.775/MG, o STJ, tendo como relator o ministro Joel Ilan Paciornik, foi 

requerido o afastamento da hediondez do tráfico privilegiado, uma vez que havia ocorrido a 

mudança de entendimento de não ser esse crime considerado hediondo, e aplicação do regime 

intermediário, no entanto embora reconhecida a mudança de entendimento, não foi reconhecida 

a mudança de regime uma vez que a quantidade e natureza da droga justificariam o fechado: 

 

Quanto ao tema referente à hediondez do tráfico privilegiado, esta Corte possuía o 

entendimento pacífico de que a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º 

do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não afasta a hediondez do tráfico de drogas. Nesse 

 
135Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 388778/SP 2017/0034061-6. HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. 

MODO SEMIABERTO QUE SE MOSTRA DEVIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Relatora: 

Maria Thereza de Assis Moura. DJE: 24/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/491775663/habeas-corpus-hc-388778-sp-2017-0034061-6/certidao-de-

julgamento-491775679?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
136DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/491775663/habeas-corpus-hc-388778-sp-2017-0034061-6/certidao-de-julgamento-491775679?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/491775663/habeas-corpus-hc-388778-sp-2017-0034061-6/certidao-de-julgamento-491775679?ref=serp
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sentido, foi editado o enunciado n. 512 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – 

STJ. Acontece que sobreveio julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal 

em sentido contrário, ou seja, afirmando que o tráfico de entorpecentes privilegiado 

(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de 

entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos (HC 118533, Rel. 

Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23/6/2016, DJe de 19/9/2016). Todavia, não 

evidencio ilegalidade na fixação do regime fechado, pois, apesar das circunstâncias 

judiciais serem favoráveis (art. 59 do Código Penal – CP), de a pena-base ter sido 

fixada no mínimo legal, de as penas aplicadas serem superiores a 4 e inferiores a 8 

anos (art. 33, § 2º, alínea "b", do CP) a quantidade e/ou natureza dos entorpecentes 
(art. 42 da Lei n. 11.343/06)27 é fundamentação idônea para justificar a imposição do 

regime inicial fechado no caso em análise, de acordo com o disposto no § 3º do art. 

33 do CP, e em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma. 137 

 

Chama-se aqui atenção para o acórdão proferido no STJ no HC nº 412.002/SP, com a 

relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em que foi requerida o afastamento da 

hediondez do crime do tráfico privilegiado, bem como o aumento da sua redução e a aplicação 

do regime aberto ao paciente. Importante, antes de apresentar a decisão proferida pelo STJ, 

mostrar o que foi decidido em sede de embargos infringentes, para que se note o quão difícil a 

uniformização de jurisprudência, ainda que não se formalize fundamentação coerente para tal: 

  

Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da 

Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime 

inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados 

(STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, 

a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da Suprema Corte não 

impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda 
que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo 

incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena 

restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse 

reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição 

automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressalvada 

a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e 

admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários 

de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente 

contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive 

aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. 138 

 
137BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 228775/MG 2011/0305426-7. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). 

QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 
N. 11.343/06). HEDIONDEZ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME FECHADO. PENAS SUPERIORES 

A 4 E INFERIORES A 8 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS 

APREENDIDAS. ART. 33, § 3º, DO CP E ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 

PATAMAR DAS REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. Relator: Ministro Joel 

Ilan Paciornik. DJE: 28/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494389348/habeas-corpus-hc-228775-mg-2011-0305426-7/certidao-

de-julgamento-494389370?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
138Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABAS CORPUS: HC 412002/SP. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494389348/habeas-corpus-hc-228775-mg-2011-0305426-7/certidao-de-julgamento-494389370?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494389348/habeas-corpus-hc-228775-mg-2011-0305426-7/certidao-de-julgamento-494389370?ref=serp
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Pois bem, no caso narrado foi encontrada com o a paciente a quantidade de 10 grama de 

maconha e 4 gramas de crack, o que por si só qualificou o réu como traficante, aplicando-se a 

pena de reclusão de 2 anos e 6 meses, sendo fixado o regime fechado, em razão da hediondez 

do crime, ainda que reconhecido o privilégio, uma vez que não seria vinculante o entendimento 

em contrário do STF. Há razoabilidade em algum desses argumentos? Ao que parece não, há 

na verdade uma grande violação ao Estado Democrático de Direito bem como aos princípios 

constitucionalmente estabelecidos. Razão pela qual houve conhecimento de ofício do HC nº 

412.002/SP: 

 

Assim, em respeito à proporcionalidade, entendo que a aplicação do redutor previsto 

no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve se operar em seu grau máximo, no caso, 

2/3, alcançando as penas, em decorrência, o montante de 1 ano e 8 meses de reclusão. 
Quanto ao regime, sabe-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 

27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a 

inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi 

dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime 

inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Por outro 

lado, é cediço que o regime de cumprimento de pena mais gravoso até pode ser 

estabelecido, mas, para tanto, é necessária fundamentação específica. Do mesmo 

modo, no que tange à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, ao analisar o HC n. 97.256/RS, o Supremo Tribunal Federal 

passou a admitir tal possibilidade, nos termos do art. 44 do Código Penal, 

reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, 
que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da 

Resolução n. 5/2012. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a 

ordem de ofício, para reduzir as penas do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, 

no regime inicial aberto, e 166 dias-multa, permitida a substituição da pena corporal 

por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Tribunal local, ante a 

ausência de trânsito em julgado definitivo, mantidos os demais termos da 

condenação.139 

 

O STF no HC nº 111.117/DF, também reconheceu de ofício do remédio constitucional 

para então afastar a hediondez do tráfico privilegiado: 

 
ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA 

CORPORAL DE 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE 

AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. A PEQUENA 

QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS PERMITE O PROPORCIONAL AUMENTO DA FRAÇÃO 
REDUTORA APLICADA. REPRIMENDA REDUZIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO E NEGATIVA DE 

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO 

DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA 

NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS FAVORÁVEIS. REGIME 

ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca. DJE: 16/10/2017.JusBrasi. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514520420/habeas-corpus-hc-412002-sp-2017-0200352-4/certidao-de-

julgamento-514520445?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
139Ibid. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514520420/habeas-corpus-hc-412002-sp-2017-0200352-4/certidao-de-julgamento-514520445?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514520420/habeas-corpus-hc-412002-sp-2017-0200352-4/certidao-de-julgamento-514520445?ref=serp
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Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, tendo em vista que 
“Uma vez julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o recurso ordinário formalizado 

em processo revelador de impetração, o acesso ao Supremo faz-se em via das mais 

afuniladas – mediante recurso extraordinário e não nova impetração” (HC 110.055, 

Rel. Min. Marco Aurélio). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, firmou orientação no sentido de que o 

tráfico privilegiado (art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006), não deve ser 

considerado crime de natureza hedionda. 3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do 

mérito, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para que o Juízo da 

Execução aplique a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 

118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia). Ordem concedida de ofício. 140 

 

Por sua vez, no HC nº 140.423/SP, tendo como relator o ministro Ricardo Lewandowski, 

em que o paciente e o corréu foram presos, em posse de vultosa e variado quantidade de drogas: 

2.709,34 g de maconha, 109,23 g de “crack” e 73,03 g de cocaína, acondicionados em 180 

cápsulas, tipo eppendorf, embora não reconhecendo a aplicação do tráfico privilegiado, 

entenderam por aplicar o entendimento jurisprudencial de que a hediondez do delito não pode 

servir como fundamentação para fixar o regime fechado, aplicando ao caso o regime semiaberto 

e concedendo o habeas corpus de ofício: 

 

De toda sorte, verifica-se a existência de flagrante ilegalidade, uma vez que o regime 

inicial fechado foi imposto em atenção, exclusivamente, à regra do art. 2º, § 1º, da Lei 

nº 8.072/90.A teratologia dessa decisão era manifesta, uma vez que colidia 
frontalmente com o entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do HC nº 111.840/ES, de minha relatoria , DJe de 17/12/12. Além de 

o paciente ser primário e não registrar antecedentes, sua pena-base foi fixada no 

mínimo legal, porque as instâncias ordinárias lhe reputaram favoráveis as diretrizes 

do art. 59 do Código Penal, sendo de rigor a imposição do regime intermediário, em 

razão da quantidade de pena imposta. Habeas corpus do qual não se conhece. 

Concessão, de ofício, do writ, para fixar o regime semiaberto. 141 

 
140Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 111117/DF. PENAL. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA 

HEDIONDA DO DELITO . CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF.. Relator: Ministro 

Marco Aurélio. DJE: 07/02/2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12788443. Acesso em: 5 set. 2019. 
141Id. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma.STF. HC 140423/SP. Habeas corpus. Penal e Processual Penal. 

Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 

Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da 

instância antecedente. Não conhecimento do writ. Precedentes. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos 
casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 

11.343/06). Reconhecimento pretendido. Descabimento. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que 

evidenciam, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa. Impossibilidade de 

utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que 

ampararam aquela conclusão. Regime inicial fechado. Imposição com base na mera hediondez do crime (art. 2º, § 

1º, da Lei nº 8.072/90). Inadmissibilidade. Paciente primário e que não registra antecedentes. Pena-base fixada no 

mínimo legal. Diretrizes do art. 59 do Código Penal consideradas favoráveis pelas instâncias ordinárias. Não 

conhecimento do habeas corpus. Concessão, de ofício, do writ para se fixar o regime semiaberto, em face da 

quantidade de pena imposta. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. DJE: 27/06/2017. STF. 2017. Disponível 

em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13328253. Acesso em: 5 set. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12788443
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13328253
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O que todos esses habeas corpus têm em comum? São fruto de ilegalidades cometidas 

pelos seus respectivos órgãos julgadores, não havendo outro meio mais célere que pudesse 

resolvê-las, o que acaba por minar a tentativa dos tribunais superiores de restringir o uso do 

habeas corpus, uma vez que embora haja manifestações e decisões neste sentido, há um sistema 

processual visivelmente falho, em que nem ao menos decisões pacificadas são respeitadas. O 

que acaba por gerar esse aumento de número de habeas corpus, para as hipóteses mais variadas 

de impetração. 

 

3.1.3 O habeas corpus e a prisão preventiva 

 

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses em que será cabível 

a prisão preventiva, a qual apenas deverá incidir quando não houver meio mais adequado, sendo 

seu uso excepcional, para fins de manter a ordem pública ou a ordem econômica, por 

conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei, quando estiverem 

presentes elementos como: existência do crime e indício suficiente de autoria. No entanto uma 

vez que são conceitos abertos e indeterminados caberá ao magistrado, diante do caso concreto, 

e desde que bem fundamentado, determinar se é caso ou não deste tipo de medida cautelar. 

Sobre a questão da motivação das decisões142 ensina Aury Lopes Junior: 

 

É imprescindível um juízo sério, desapaixonado e, acima de tudo, calcado na prova 

existente nos autos. A decisão que decreta a prisão preventiva deve conter um primor 

de fundamentação, não bastando a invocação genérica dos fundamentos legais. Deve 

o juiz demonstrar, com base na prova produzida aos autos, a probabilidade do fumus 

commissi delicti e do periculum libertatis143 

 

No entanto, como se poderá notar da leitura dos acórdãos em Habeas Corpus que serão 

aqui apresentados, esses conceitos indeterminados, acabam por ceder espaço há um 

subjetivismo judicial exacerbado, violador do dever de fundamentação das decisões, gerando 

não só contrariedade como ensejando motivos para impetrações deste remédio constitucional. 

Primeiramente, observe a decisão proferida pela juíza de primeiro grau com o objetivo 

de converter a prisão em flagrante em preventiva e que deu origem ao HC nº 419.560/SP: 

 
142Mesmo entendimento seguido por Nestor Távora: “Decisões vazias, com a simples reprodução do texto da lei, 

ou que impliquem em meras conjecturas, sem destacar a real necessidade da medida pelo perigo da liberdade, não 

atendem à exigência constitucional, levando ao reconhecimento da ilegalidade da prisão.” TÁVORA, Nestor. 

Curso de direito processual penal. 15. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p.945. 
143LOPES JUNIOR, Aury. Op. Cit. 2018, p.640 
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A liberdade provisória é incompatível com a gravidade natural do crime de tráfico de 
entorpecente. Não se pode esquecer que o tráfico de entorpecente é o grande 

responsável pelo financiamento das quadrilhas e organizações criminosas que 

colocam em risco a paz da sociedade. É também fator desencadeante de uma série de 

crimes relacionados à obtenção de dinheiro para sustentar o vício dos menos 

favorecidos. Não bastasse, é o tráfico de entorpecente que possibilita o acesso das 

pessoas às drogas. Estas, por sua vez, são responsáveis pela desestruturação de 

diversas famílias. Enfim, a prática do tráfico de entorpecentes só traz vantagens para 

os criminosos, em detrimento de toda a sociedade, razão pela qual deve ser 

repreendida com maior severidade. Por essas razões, não vislumbro a possibilidade 

de aplicação de outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva, nos moldes 

previstos no art. 319 do CPP, com sua nova redação dada pela Lei 12.403/2011. 
Assim, entendo que a decretação da prisão preventiva é medida condizente com a 

gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do acusado, conforme 

acima pormenorizado. 144 

 

Haveria neste caso motivação concreta ensejadora de uma prisão preventiva? Não houve 

demonstração de a que colocação do réu em liberdade poderia significar risco concreto à ordem 

o pública por exemplo, muito menos em relação a qualquer um dos outros requisitos expressos 

no art. 312 do CPP, que repita-se, uma vez que são abertos merecem a clara definição e 

demonstração do seu cabimento diante do caso. Em razão do exposto, o pretenso HC teve sua 

ordem concedida: 

 

Muito embora não seja equivocada a argumentação judicial em apontar a gravidade 

do crime de tráfico de drogas e os malefícios gerados à sociedade como um todo, não 

pode o magistrado exonerar-se do dever de indicar circunstâncias específicas do caso 

examinado que amparem o prognóstico de que o investigado ou réu voltará a delinquir 

ou que irá perturbar a instrução ou mesmo furtar-se à aplicação da lei penal. É 

insuficiente, assim, invocar a modalidade criminosa atribuída àquele, sob pena de se 

 
144BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 419560/SP. ECISÃO PAULO 
MARIO MARCIANO NETO, paciente neste habeas corpus, estaria sofrendo coação ilegal em decorrência de 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou o HC n. 2141023-

07.2017.8.26.0000. Busca-se, por meio deste writ, seja revogada a custódia preventiva do paciente, decretada nos 

autos do processo em que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto o art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006 (Processo n. 0000188-11.2017.8.26.0547). Decido. De plano, verifico que a inicial do writ não veio 

acompanhada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que prejudica sobremaneira a 

exata compreensão do caso, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria 

sendo vítima. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar 

eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não 

comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado (como no caso), 

apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal 
no ato atacado na impetração. Nessa diretriz, menciono: [...] 2. Na espécie, deixou-se de proceder à demonstração, 

mediante documentação comprobatória suficiente, de que o auto de constatação de dano realizado seria inidôneo, 

eis que ausente a peça, cabendo ao impetrante a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de 

prova pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 166.551/RS, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 17/6/2013) À vista do exposto, nos termos do art. 210 do 

RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. Nada impede, porém, à vista dos princípios da economia e da 

celeridade processuais, que, caso a parte traga a aludida peça faltante, o pedido seja considerado e analisado. 

Publique-se e intimem-se. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. DJE: 09/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/507939235/habeas-corpus-hc-419560-sp-2017-0259663-9/decisao-

monocratica-507939247. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/507939235/habeas-corpus-hc-419560-sp-2017-0259663-9/decisao-monocratica-507939247
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/507939235/habeas-corpus-hc-419560-sp-2017-0259663-9/decisao-monocratica-507939247
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institucionalizar a prisão preventiva obrigatória, automática, decorrente da prática de 

todo crime de mesma natureza e, por conseguinte, ferir a presunção de não 

culpabilidade e a excepcionalidade da prisão cautelar. 4. Ordem concedida para, 

confirmada a liminar, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.145 

 

Mesma questão da falta de fundamentação idônea foi utilizada para revogar a preventiva 

no HC nº 395.322/SP,146 uma vez que entende a jurisprudência que a gravidade em abstrata do 

delito não pode servir como motivação para a decretação desta medida cautelar, a qual deve ser 

entendida como excepcional, sendo então a ordem concedida de ofício pelo STJ para revogar a 

preventiva: 

 

No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e 

suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de 
reduzida quantidade de estupefaciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de 

 
145Ibid. 
146Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma HABEAS CORPUS: HC 395322/SP. DECISÃO Trata-se de 

habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de GUILHERME 

DOS SANTOS e VICTOR HUGO PIMENTA GERALDI, em face de v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo. Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática, 

em tese, do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e que a prisão em flagrante foi convertida 

em preventiva por meio da r. decisão de 1ª instância colacionada às fls. 69-71. Postula o impetrante, no presente 
writ, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes em razão da alegada 

ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar. É o relatório. Decido. Na hipótese, ao menos neste 

juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva dos pacientes está suficientemente 

fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e a 

variedade de entorpecentes apreendida, conforme se extrai do seguinte excerto da mencionada decisão impugnada, 

in verbis: "As circunstâncias em que foram os acusados abordados, bem como a considerável quantidade de droga 

e a maneira de acondicionamento, própria para comércio, indica que os indiciados faziam do tráfico de drogas um 

meio de vida, de modo que se posto em liberdade, a ordem pública ficará ameaçada" (fl. 69, grifei). O eg. Tribunal 

de origem assim se manifestou acerca do caso: "No presente caso, pese as críticas disparadas contra os agentes 

policiais, ao que nos foi dado saber, ao menos até aqui, os dois pacientes confessaram a posse de quantidades de 

duas substâncias entorpecentes distintas, cocaína e maconha (fls. 21/22), presente laudo provisório revelando que 

ambas estavam disponíveis com seus respectivos efeitos ativos (exame positivo juntado a fl. 31). Os militares, 
advertidos por pedestres, no local, fizeram diligência para conter comércio clandestino e lograram achar o material 

proscrito com os pacientes (fls. 19 e 20), inexistente, ao menos nesta quadra, qualquer indicador para dispensar 

aquelas falas, válidos os depoimentos de agentes policiais até segunda ordem, cf. farta jurisprudência. E nem se 

olvide que, quando interrogados, os pacientes reconheceram que, ao tempo da menoridade, juntos, foram alvo de 

medidas socioeducativas de internação, exatamente por ato infracional equiparado ao tráfico (fls. 21 e 22), o que, 

se não serve para identificar reincidência, não pode ser descartado como indicador do fato (arts. 3º do CPP e 375, 

do CPC, id quod plerumque accidit)" (fl. 99-100, grifei). Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MOTIVAÇÃO 

IDÔNEA. 1. A custódia cautelar foi fundamentada na gravidade concreta do crime denunciado, revelada pela 
expressiva quantidade e natureza danosa da droga, assim justificando a necessária proteção da ordem pública, nos 

termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus 

improvido" (AgRg no RHC 47.743/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014, grifei) Dessarte, 

a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a 

configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o 

deferimento da medida de urgência, razão pela qual denego a liminar. Solicitem-se, com urgência e via telegrama, 

informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora. Após, vista dos autos ao Ministério 

Público Federal. P. e I. Relator: Ministro Felix Fisher. DJE: 19/04/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/451019754/habeas-corpus-hc-395322-sp-2017-0079729-6/decisao-

monocratica-451019782?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/451019754/habeas-corpus-hc-395322-sp-2017-0079729-6/decisao-monocratica-451019782?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/451019754/habeas-corpus-hc-395322-sp-2017-0079729-6/decisao-monocratica-451019782?ref=serp
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grande proporção, e às condições pessoais do agente, primário e sem registro de outros 

envolvimentos criminais. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo 

garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, 

quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, 

adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. Ante o exposto, não conheço do 

habeas corpus. Todavia, concedo a ordem de ofício, para revogar as prisões 

preventivas dos pacientes, salvo se por outro motivo estiverem presos, e sem prejuízo 

da decretação de novas prisões, desde que concretamente fundamentada, ou outras 

medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo 

Penal. 147 
 

No STF a fundamentação insuficiente também teve como consequência, a concessão 

de ofício da ordem no HC 128566/MG, uma vez que além de se referir a gravidade em abstrato 

do delito, ainda se apropriou do fato dos réus não terem residência fixa como um dos elementos 

suficientes para a decretação da prisão preventiva:  

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já 

que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade 

para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi 

do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto 

medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição 
antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua 

fundamentação pelas instâncias superiores.  Referiu-se ao fato de os acusados não 

haverem provado que possuíam residência fixa ou ocupação lícita no distrito da culpa. 

Mais dois dados neutros. Não se exige, para aguardar-se, em liberdade, a instrução do 

processo-crime, a comprovação de residência fixa. Quanto à ocupação lícita, 

potencializou-se o que poderia transparecer como vadiagem. No tocante à 

continuidade na prática criminosa, presumiu o excepcional – que os acusados, mesmo 

sob os holofotes da persecução criminal, poderiam voltar a delinquir. Ordem 

concedida para revogar a preventiva. 148 

 

Haveria nesses casos um recurso mais célere que o habeas corpus capaz de revogar tais 

prisões? Ao que se sabe tal possibilidade não é fornecida pelo sistema, o que se percebe mais 

 
147Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no 

HC 278766/SP 2013/0333512-9. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA JUNTADA 

AOS AUTOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO. CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 

FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE NÃO AGREGA 

NOVOS FUNDAMENTOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA. NECESSIDADE DA 

SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. 
CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE 

HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministra Laurita Vaz. DJE: 02/09/2014. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25259541/agravo-regimental-no-habeas-corpus-agrg-no-hc-278766-sp-

2013-0333512-9-stj/certidao-de-julgamento-25259544?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
148Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. STF. 128566/MG. EMENTA: PROCESSUAL PENAL. 

HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM 

FLAGRANTE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE DROGA. ORDEM CONCEDIDA. Relator: Ministro 

Marco Aurélio. DJE: 21/03/2017. STF. 2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12840785. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25259541/agravo-regimental-no-habeas-corpus-agrg-no-hc-278766-sp-2013-0333512-9-stj/certidao-de-julgamento-25259544?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25259541/agravo-regimental-no-habeas-corpus-agrg-no-hc-278766-sp-2013-0333512-9-stj/certidao-de-julgamento-25259544?ref=serp
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12840785
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uma vez, é que o excesso de existência de conceitos abstratos e abertos ao longo do 

ordenamento dão margem à decisões manifestamente infundamentadas, que se afastam do que 

se pretende pelo devido processo legal proporcionado pelo Estado Democrático de Direito, e 

como tais acabam por conduzir a essa quantidade absurda de impetrações de habeas corpus. 

 

3.1.4 Absolvição ou desclassificação em sede de habeas corpus 

 

Outro tema, bem curioso e que foi objeto de habeas corpus no STJ trata-se de 

requerimentos de desclassificação ou absolvição, tendo sido encontrado inclusive um 

requerendo a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06. No STF, a respeito deste 

subcapítulo apenas foi encontrado um habeas corpus tratando especificamente sobre esses 

pedidos, pelo menos no que tange à lei de drogas, no entanto foi impetrado mais um referente 

ao art. o qual também será aqui tratado, por ter chamado bastante a atenção. 

No HC nº 417.736/SP, a defesa alegando ser o paciente, primário, ter bons antecedentes 

requereu a desclassificação do crime do art. 33 para o do art. 28 da Lei 11.343/06, em razão da 

pouca quantidade de drogas encontrada (33 porções de crack, 7 porções de cocaína, 5 porções 

de maconha), tendo sido não conhecido o habeas corpus por envolver matéria fático probatória: 

 

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não 

deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal 
- STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.  Contudo, considerando as 

alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de 

eventual constrangimento ilegal. O acolhimento dos pedidos da defesa de absolvição 

e desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.11.343/06 

demandaria o reexame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus. Os 

fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicar ao caso concreto 

a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em 

razão da dedicação do paciente às atividades criminosas, evidenciada sobretudo pela 

quantidade e natureza das drogas apreendidas, está em consonância com o 

entendimento desta Corte. Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se 

dedica à atividade criminosa, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável 

em habeas corpus. 149 

 

 
149Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 417736/SP 2017/0246324-4. 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). NÃO APLICAÇÃO. QUANTIDADE E 

NATUREZA DAS DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME 

FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO (ART. 33, § 3º, DO CP E ART. 42 DA LEI N. 

11.343/06). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 04/12/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533900834/habeas-corpus-hc-417736-

sp-2017-0246324-4/certidao-de-julgamento-533900836?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533900834/habeas-corpus-hc-417736-sp-2017-0246324-4/certidao-de-julgamento-533900836?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533900834/habeas-corpus-hc-417736-sp-2017-0246324-4/certidao-de-julgamento-533900836?ref=serp


100 

 

Curioso também o requerimento ao STJ no HC nº 406.905/SP de atipicidade e por 

consequência de inconstitucionalidade do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, alegando-se que 

o mencionado tipo penal viola a intimidade e a vida privada da pessoa bem como o princípio 

da ofensividade, não tendo sido o pedido conhecido:  

 

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma 
do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas 

corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento 

da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante 

ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem 

de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Este Superior Tribunal de 

Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do 

RE 430.150/RJ, sedimentou orientação de que a Lei n. 11.343/06 não descriminalizou 

a conduta que tipificou no art. 28, que, portanto, continua a configurar crime. Ocorreu 

mera despenalização, assim entendida como a ausência de previsão, para o tipo, de 

pena privativa de liberdade como sanção. Habeas corpus não conhecido. 150 

 

Cabe aqui também citar o HC nº 386.093/SP, em que se requeria o reconhecimento da 

atipicidade material do crime do art. 28, em razão da pequena quantidade de drogas encontrada, 

o que configuraria baixíssimo grau de reprovabilidade, não tendo sido o presente conhecido, 

por não se aplicar o princípio da insignificância ao referido tipo penal: 

 

O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste 

Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva de habeas 

corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de 

impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da 

ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. O princípio da insignificância 

deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da 
intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a 

própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a 

mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da 

ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG,Rel. Ministro CELSO 

DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).  -  A reiteração no cometimento de 

infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e, em regra, se mostra 

incompatível com a aplicação do princípio dainsignificância. Ademais, em relação ao 

delito de posse de drogas para o consumo pessoal, além da reincidência, não é cabível 

o princípio da insignificância porquanto a pequena quantidade de entorpecentes é 

inerente ao próprio tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 151 

 
150Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 406905/SP 2017/0162821-8. 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO. 

TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO. ALEGAÇÃO DE 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. Relator: Ministro Felix Fischer. DJE: 13/11/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524665563/habeas-corpus-hc-406905-sp-2017-0162821-8/certidao-de-

julgamento-524665587?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
151Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 386093/SP 2017/0013441-7. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO 

PRÓPRIO E DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524665563/habeas-corpus-hc-406905-sp-2017-0162821-8/certidao-de-julgamento-524665587?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524665563/habeas-corpus-hc-406905-sp-2017-0162821-8/certidao-de-julgamento-524665587?ref=serp
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Chama a atenção o pedido de atipicidade e inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 

11.343/06, uma vez que tal fato ainda não teve sua votação encerrada no STF, tendo a priori a 

penas sido reconhecida a sua despenalização, uma vez que não é a ele aplicada a pena de prisão, 

mas ainda constitui um fato tipificado na Lei de Drogas e que tem por consequência outras 

penas, não ocorrendo por ora a sua descriminalização. 

No entanto o tema sobre o cabimento ou não do pedido de desclassificação ou 

absolvição em sede de habeas corpus é alvo de controvérsia dentro do próprio tribunal superior, 

é o que se pode desprender da leitura do acórdão de concessão da ordem no HC nº 373.364/RS: 

 

A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as 

figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que 

já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 
A concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse 

conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em 

conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias 

entorpecentes para fins medicinais. Em nenhum momento, o paciente foi pego 

vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. Também não há 

nenhuma referência a prévio monitoramento de suas atividades.  Ademais, os próprios 

policiais ouvidos em juízo afirmaram que "não foi encontrado qualquer outro 

apetrecho que comprovasse o comércio da droga". Some-se a isso o fato de o Tribunal 

de origem haver negado a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 

n. 11.343/2006 sem nenhuma justificativa concreta (fl. 228). Ainda, o paciente, ao 

tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes. Assim, 
não havendo sido presenciada situação de mercancia, remanescem somente as 

condutas de guardar e trazer consigo, ambas previstas no tipo descrito no caput do art. 

28 da Lei n. 11.343/2006. A apreensão de apenas 0,7 g de crack e a ausência de 

diligências investigatórias   que   apontem, de maneira inequívoca, para a 

narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito 

previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Especificamente no caso dos autos, 

a conclusão pela desclassificação do delito imputado ao paciente não demanda o 

revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento, de fato, vedado na via 

estreita do habeas corpus. O caso em análise, diversamente, demanda apenas a 

revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que 

já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a 

discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada ao art. 33, caput, da 
Lei n. 11.343/2006. Ordem concedida. 152 

 

Chamou a atenção a fundamentação pautada no fato de não existirem parâmetros claros 

para se definir quando se está diante de um traficante de drogas ou de um mero usuário, ponto 

inclusive já ressaltado aqui e que com certeza pode-se afirmar que tal questão é uma das grandes 

 
REINCIDENTE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. INVIABILIDADE. 

REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 27/04/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465726836/habeas-corpus-hc-386093-sp-2017-0013441-7/certidao-de-

julgamento-465726857?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
152Id. HC 373364/RS. Op. Cit. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465726836/habeas-corpus-hc-386093-sp-2017-0013441-7/certidao-de-julgamento-465726857?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465726836/habeas-corpus-hc-386093-sp-2017-0013441-7/certidao-de-julgamento-465726857?ref=serp
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razões que levam a grande impetração de habeas corpus. Outro ponto de destaque é que o STJ 

deixou claro no presente acórdão que a questão não se trata de avaliação fático- probatória, 

inviável dentro do rito deste remédio constitucional, mas sim de revaloração de fatos 

incontroversos. Mas do que se trata este termo? 

O STJ, no REsp 1.036.178, ao explicar a Sum. 7 deste tribunal superior, explicou a 

diferença entre avaliação fático probatória e revaloração de fatos incontroversos. No recurso, 

uma transportadora de São Paulo conseguiu o reconhecimento da impossibilidade de uma 

seguradora acioná-la regressivamente para o ressarcimento de prejuízos em decorrência de 

roubo da carga. A seguradora protestou contra a decisão, levando o caso à Turma. Disse que 

haveria desobedecido a Súmula nº 7, porque o ministro teria reexaminado a prova produzida 

nos autos.153 

O ministro esclareceu que o reexame de prova é uma reincursão no acervo fático 

probatório mediante a análise detalhada de documentos, testemunhos, contratos, perícias, 

dentre outros. Nestes casos, o relator não pode examinar mera questão de fato ou alegação de 

error facti in judicando (julgamento errôneo da prova). Porém, o ministro acrescentou que o 

error in judicando (inclusive o proveniente de equívoco na valoração das provas) e o error in 

procedendo (erro no proceder, cometido pelo juiz) podem ser objeto de recurso especial. A 

revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso 

sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente aceita em sede de 

recurso especial, ressaltou o ministro Buzzi. 

No entanto, para que seja possível a revaloração probatória não é necessário que se faça 

uma análise de todo o caso? Caberia fazer esse tipo de revaloração em sede de habeas corpus? 

E se não for possível haveria outro meio tão eficaz quanto para resolver a questão? Pois é como 

se pode perceber, todas essas questões são complexas e não encontram respostas prontas ao 

longo do sistema. 

 
153Id. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. RECURSO ESPECIAL: REsp 1036178. RECURSO 

ESPECIAL - CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - AÇÃO REGRESSIVA DE 

SEGURADORAS CONTRA TRANSPORTADORA - ROUBO DE CARGA - 1. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 
165, 458, II E 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA - ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUE ENFRENTOU, DE 

MODO FUNDAMENTADO, TODOS OS ASPECTOS ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA LIDE - 2. FALTA 

DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ - 

3. O ROUBO DE CARGA CONFIGURA-SE FORÇA MAIOR, CONSTITUINDO CAUSA EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PERANTE A SEGURADORA DO PROPRIETÁRIO DA 

MERCADORIA TRANSPORTADA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - 4. RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. Relator: Ministro 

Marco Buzzi. DJE: 10/11/2011. STJ. 2011. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=18538475&num_r

egistro=200800463697&data=20111110&tipo=0&formato=PDF. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=18538475&num_registro=200800463697&data=20111110&tipo=0&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=18538475&num_registro=200800463697&data=20111110&tipo=0&formato=PDF
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Por exemplo, no HC nº 393.231/RJ, foi concedida a ordem para absolver o paciente do 

crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06 por não estarem presentes os elementos para qualificar o 

referido tipo penal: 

 

A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a 

subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n.11.343/2006, é 

imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da 

associação criminosa (HC n.270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015). Ordem concedida para 

absolver o paciente da prática do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06. 154 

 

Sustentava a defesa, em suma, que o paciente foi condenado pela prática do crime de 

associação para o tráfico de drogas sem que fossem demonstrados os requisitos de estabilidade 

e permanência, sendo certo que a comunhão eventual não basta para configurar referido delito. 

Assevera, ainda, que o simples fato de determinada pessoa ser flagrada na posse de 

entorpecentes em ponto conhecido como de tráfico, dominado por facção criminosa, não é 

elemento a ensejar sua condenação pelo crime de associação. Trata-se de uma ficção montada 

para a incriminação, mas que, como toda a ficção, é dissociada da realidade. Para se analisar se 

estamos diante de um caso ou não do crime de associação para o tráfico, não haveria 

necessidade de análise fático-probatória? Mais uma vez cabe ao caso concreto e o subjetivismo 

judicial decidir essa questão. 

Mesmo entendimento para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico foi 

aplicado no HC nº 413.503/SP, sendo a ordem concedida de ofício. 155 Por sua vez, no HC nº 

282.259/SP, foi concedido de ofício o pedido de reclassificação da conduta, no presente 

mandamus. Sustentava, a Defensoria Pública, ilegalidade decorrente da condenação da paciente 

pela prática dos delitos previstos na Lei do Desarmamento, de forma autônoma. Defende que, 

tendo as armas, munições a acessórios sido encontrados juntamente com as drogas, em contexto 

que demonstra sua ligação com a traficância, as condutas devem ser enquadradas como causa 

 
154Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 393231/RJ 2017/0064014-6. 

ROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 
11.343/2005. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 

CONCESSÃO DA ORDEM. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. DJE: 01/12/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533900596/habeas-corpus-hc-393231-rj-2017-0064014-6/certidao-de-

julgamento-533900619?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
155Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 413503/SP 2017/0212006-3. 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO 

INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO 

CONHECIMENTO. Relator: Ministro Jorge Mussi. DJE: 06/11/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524690433/habeas-corpus-hc-413503-sp-2017-0212006-3/certidao-de-

julgamento-524690462?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533900596/habeas-corpus-hc-393231-rj-2017-0064014-6/certidao-de-julgamento-533900619?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533900596/habeas-corpus-hc-393231-rj-2017-0064014-6/certidao-de-julgamento-533900619?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524690433/habeas-corpus-hc-413503-sp-2017-0212006-3/certidao-de-julgamento-524690462?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524690433/habeas-corpus-hc-413503-sp-2017-0212006-3/certidao-de-julgamento-524690462?ref=serp
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especial de aumento de pena, nos termos do que dispõe o inciso IV do art. 40 da Lei nº 

11.343/2006, em observância ao princípio da especialidade: 

 

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a absorção do crime de porte 

ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso 

material, deve ocorrer quando o uso   da arma está ligado diretamente ao comércio 

ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita.  Nesse 

caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, 

exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e 
aquelas relativas ao tráfico (HC n.  181.400/RJ, Quinta Turma, Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2012). Na hipótese, a moldura fática delineada pelo 

acórdão impugnado demonstra que as armas de fogo se destinavam a garantir o 

sucesso da mercancia ilícita, apontando o nexo finalístico, qual seja, a segurança do 

ponto de tráfico, seja para a garantia de proteção da gerente  do laboratório, seja para 

garantia do domínio daquele ponto de tráfico em face de outros traficantes (fl. 57). 

Ordem concedida para, absorvendo os delitos previstos na Lei do Desarmamento, 

reclassificar a conduta da paciente, condenando-a pela prática dos delitos tipificados 

nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, IV, todos da Lei n. 11.343/2006, 

em concurso material, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais 

termos do acórdão impugnado. 156 

 

No citado habeas corpus, o próprio ministro relator reconhece que o fato requer análise 

fático-probatória, incabível na via eleita. Contudo, na hipótese em exame, a moldura fática é 

incontroversa e a própria narrativa dos fatos constantes do acórdão impugnado permite aferir a 

ilegalidade da capitulação jurídica dada aos fatos. Logo o que se pode afirmar é que é notório 

o subjetivismo inerente a todas essas decisões, que acaba por violar o Estado Democrático de 

Direito, mas que ao mesmo tempo é permitido pelo sistema processual penal, diante de tantas 

indefinições nele existentes. 

Por sua vez, no STF o tema do referido subcapítulo não foi alvo de grandes resultados, 

tendo sido apenas encontrado, ao menos no que se refere à Lei nº 11.343/06, no ano de 2017, 

apenas um acórdão, no HC nº 138.644/RJ, havendo pedido de absolvição por atipicidade, sendo 

o habeas corpus não conhecido em razão da necessidade fático-probatória e supressão de 

instância: 

 
O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade 

de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a 

condenação do paciente. Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à 

discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. 

 
156Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 282259/SP 2013/0377684-1. HABEAS 

CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE 

E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CONCURSO MATERIAL. RECLASSIFICAÇÃO. ARMAS 

UTILIZADAS COMO GARANTIA DO SUCESSO DA MERCANCIA ILÍCITA. ABSORÇÃO. INCIDÊNCIA 

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. 

Relator: Ministro Sebastião Reis Junior. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/508064779/habeas-corpus-hc-282259-sp-2013-0377684-1/certidao-de-

julgamento-508064821?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/508064779/habeas-corpus-hc-282259-sp-2013-0377684-1/certidao-de-julgamento-508064821?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/508064779/habeas-corpus-hc-282259-sp-2013-0377684-1/certidao-de-julgamento-508064821?ref=serp
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Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível 

supressão de instância. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação 

imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como 

sucedâneo de revisão criminal. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal 

que ampare uma concessão da ordem de ofício. Os laudos (prévio e definitivo) 

destacados pelo Tribunal local. constataram que a substância apreendida poderia 

causar dependência. Como já decidiu esta Corte, se os laudos técnicos atestam que a 

substância é potencialmente entorpecente, não há que se falar em atipicidade da 

conduta. Precedente. Foi consignado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise 

da prova (v.g. RE nº 949.948/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Djaci Falcão, 
DJ de 15/8/86), que o paciente confessou que teria planejado a entrada da droga no 

estabelecimento prisional. Logo, para se chegar à conclusão diversa, necessário seria 

o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, providência 

que o habeas corpus não comporta. Precedentes. Habeas Corpus do qual não se 

conhece. 157 

 

Interessante também o HC nº 131.395/MG, impetrado no STF, que faz pedido voltado 

ao art. 28 de forma inusitada.158 No presente caso O Juizado Especial de Belo Horizonte 

absolveu o paciente que era acusado do crime de uso de drogas, proclamando inconstitucional 

o referido tipo penal, por violar o princípio da autonomia privada. A Segunda Turma Recursal 

em sede de apelação, reformou a decisão, por entender que este crime violava a saúde pública. 

A Defensoria Pública por sua vez, formalizou recurso extraordinário, afirmando a repercussão 

geral de nº 635.659, postulando assim o sobrestamento de todos os processos que tratassem do 

tema naquele Juizado.159 

O Juiz Presidente deixou de emitir juízo de admissibilidade, aludindo ao artigo 328-A 

do Regimento do Supremo. Ressaltou que o Relator do referido recurso não implementou a 

suspensão dos processos com matérias idênticas. Destacou ser desnecessária, pela sistemática 

atual dos extraordinários, a remessa ao Supremo. Determinou o prosseguimento do processo no 

Juízo. Em habeas corpus no Tribunal de Justiça, buscou-se a suspensão do processo até o exame 

 
157Id. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. HABEAS CORPUS: HC 138644/RJ. Habeas corpus. Penal. 

Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso 

III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de 

comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo 

Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. 

Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de 
constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. Relator: 

Ministro Dias Toffoli. DJE: 22/06/2017. STF. 2017. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5094783. Acesso em: 5 set. 2019. 
158Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 131395/MG. HABEAS CORPUS – 

DROGAS – CONSUMO PESSOAL – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – LIBERDADE DE IR E VIR – 

CERCEIO – AUSÊNCIA. Relator: Marco Aurélio. DJE: 21/11/2017. STF. 2017. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4882756. Acesso em: 5 set. 2019. 
159Id. Supremo Tribunal Federal. Plenário. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 635659/MG. Relator: Ministro 

Gilmar Mendes. DJE: 22/02/2011. STF. 2011. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4034145. Acesso em: 5 set.  2019. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5094783
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4882756
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4034145
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definitivo do mérito do recurso extraordinário nº 635.659, na forma dos artigos 543-B do 

Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno. 

O Relator implementou a liminar. A Quarta Câmara Criminal indeferiu a ordem, 

revogando a medida acauteladora. Entendeu que o sobrestamento depende de determinação 

expressa do Relator, mencionando o citado artigo 328. No Superior Tribunal de Justiça, foi 

formalizado o recurso ordinário constitucional de nº 37.296/MG. O Relator negou-lhe 

seguimento. No presente habeas corpus aqui citado a impetrante renovou os argumentos 

referentes ao constrangimento ilegal causado pela ausência de sobrestamento do processo, 

tendo o STF decidido pelo não cabimento de habeas corpus, uma vez que não tem o art. 28 

como consequência a pena de prisão, denegando assim a ordem: 

 

Verifico não se encontrar em risco o direito de locomoção do paciente. O motivo é 

simples: o processo a que responde no Juizado Especial de Belo Horizonte/MG – de 

nº 6133160-95.2009.8.13.0024 – envolve a imputação de porte de drogas para 

consumo pessoal. A teor do disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se tem 

tipo penal a encerrar a pena alusiva à restrição da liberdade de ir e vir. O habeas corpus 

visa preservar esta última. Inadmito a impetração.  

 

O fato de não caber habeas corpus, quando se está tratando do crime do art. 28 da Lei 

nº 11.343/06, é o entendimento majoritário nos tribunais superiores, uma vez que não se trata 

de crime punível com prisão, no entanto, no HC 127834/MG, em que pese este ter sido o 

entendimento que prevaleceu, cabe ressaltar o voto vencido do Min. Marco Aurélio pela 

concessão da ordem, já que a condenação por porte para uso “acaba com a primariedade”. Ou 

seja, se ele for flagrado mais uma vez com drogas, será mais difícil se livrar de uma ação penal 

por tráfico, pois não será mais réu primário.160 

De fato, tal questão é discutível, uma vez que ao longo de toda a pesquisa foi possível 

constatar não só a impetração como a concessão do habeas corpus em casos não ligados 

exatamente à prisão, mas às questões voltadas à dosimetria da pena, procedimentais, ou fatos 

tidos como flagrantemente ilegais, o que se pode perceber é a existência de um extremo 

subjetivismo judicial embasado pelo sistema que acaba por permitir essas manobras judiciais. 

Apesar de não ser alvo de grandes debates dentro do STF são perceptíveis as 

controvérsias existentes entre ambos os tribunais superiores a respeito do tema e mais 

especificamente dentro do próprio STJ e que tal insegurança jurídica gerada por essas decisões 

 
160Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC127834/MG. HABEAS CORPUS. 

PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMEAÇA À LIBERDADE 

DE LOCOMOÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 18/12/2017. STF. 

2017. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4761783. Acesso em: 5 set. 2019. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4761783
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conflitantes acabam por reafirmar o que vem sendo afirmado ao longo de toda essa dissertação, 

há de fato uma grande arbitrariedade judicial enraizada no sistema processual penal, a qual 

acaba por ser consequência dele mesmo e, por conseguinte, um dos grandes motivos das 

impetrações de habeas corpus. 

 

3.1.5 Os demais casos de impetrações de habeas corpus 

 

No presente subcapítulo, serão apresentados alguns acórdãos em habeas corpus 

inseridos no grupo denominado de “outros casos” nesta pesquisa, uma vez que envolvem os 

mais variados casos, mas principalmente questões procedimentais, sendo os mais relevantes 

trazidos aqui, a título de exemplo, para que se possa entender do que se trata. 

Primeiramente, será retratado um tema não muito comum de impetração, pelo menos 

não dentro dos habeas corpus analisados nesta pesquisa, trata-se de pedidos de trancamento de 

ação penal, foi possível perceber que dentro do STJ, por exemplo, não foram encontrados 

manejos a respeito do assunto, porém dois casos dentro dos 78 analisados dentro do STF 

apresentaram referência sobre o tema, e cabendo destaque aqui, uma vez que apresentaram 

controvérsia em suas decisões. 

No HC nº 139.054/SP, requeria-se o trancamento da ação penal, por entender a defesa 

que a denúncia não apresentava de forma pormenorizada a conduta de cada um dos acusados, 

no entanto, entendeu o Ministro Relator Dias Toffoli entendeu que para que fosse possível 

analisar o requerido pelo impetrante seria necessária uma análise fático-probatória inviável em 

sede de habeas corpus, salvo em caso de flagrante ilegalidade, decidindo então pela denegação 

do presente: 

 

O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, a qual 

só deve ser aplicada quando houver, indiscutivelmente, ausência de justa causa ou 

flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. Precedentes. 

Não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, 

preenchida com os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, sendo 

essa, ademais, suficiente para permitir a defesa do paciente. A leitura da exordial 

acusatória permite concluir que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, 

uma vez que ela, embora sucinta, contém descrição mínima dos fatos imputados ao 
ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crimes de tráfico e associação 

para o tráfico, cuja existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser 

apurada no curso da instrução criminal. Ordem denegada. 161 

 
161Id. Superior Tribunal Federal. Segunda Turma. HABEAS CORPUS: HC 139054/SP. Habeas corpus. Penal e 

processual penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Trancamento 

da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Prisão preventiva. Revogação. 

Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do paciente para a ordem pública. Suposto envolvimento 

com organização criminosa ligada ao “PCC” dedicada ao tráfico de grandes quantidades de drogas (941,5 g de 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=139054&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=139054&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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Por sua vez, no HC nº 138.565/SP, foi requerido pelo paciente o trancamento de ação 

penal, uma vez que teria sido visto filmando uma ação policial, tendo sido conduzido até sua 

casa, aonde teriam sido encontradas 13 porções, mais 10 porções de crack, soltas dentro da 

mesma bolsa e uma porção de cocaína, diante dos fatos foi dada voz de prisão para o indivíduo 

no momento e conduzido à delegacia.162 Ressalta-se que o presente fato por si só já viola 

entendimento jurisprudencial.163 Em razão da pequena quantidade de drogas, o que mais 

justificaria o crime de uso de drogas e não de tráfico não justificaria também a continuação da 

presente ação penal. Sendo a ordem concedida: 

 

O trancamento da ação penal em habeas corpus só é justificável diante da ocorrência 

de situações de ilegalidade ou teratologia, tais como aquelas constantes do art. 395 do 

Código de Processo Penal: (i) a denúncia for manifestamente inepta; (ii) faltar 
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; (iii) faltar justa 

causa para o exercício da ação penal. Dessa forma, dou provimento aos embargos para 

esclarecer que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de 

habeas corpus, em sessão realizada no dia 18/4/2017, para trancar a ação penal a que 

respondia o paciente, tendo sido adotadas, como razões de decidir, a ínfima 

quantidade de droga e a ilegalidade da busca e apreensão da substância entorpecente 

 
crack e 1.026,89 kg de cocaína). Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida 

organização. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. Relator: Ministro Dias Toffoli. 

DJE: 02/06/2017. STF. 2017. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311934439&ext=.pdf. Acesso em: 5 set. 2019. 
162Id. HC 138565/SP. Op. Cit. 
163“A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, de modo que 

“não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida” Id. Supremo 

Tribunal Federal. Plenário. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 603616- RG/RO Recurso extraordinário 

representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e 

apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa 

o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a 
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia 

é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, 

desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial 

a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção 

contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa 

sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda 

que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa 

(art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa 

Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a 

posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados 

internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter 
judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, 

sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, 

posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos 

a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em 

domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, 

devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob 

pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. 

Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de 

provimento ao recurso. Relator: Ministro Gilmar Mendes. DJE: 05/11/2015. STF. 2015. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10924027. Acesso em: 5 set. 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=138565&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311934439&ext=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=138565&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10924027
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no interior de seu domicílio, sem mandado judicial prévio e ausente qualquer indício 

de ocorrência de flagrante delito, o que torna ilícita a prova obtida. 

 

Ao se comparar os dois acórdãos, chegou-se a alguns questionamentos: No segundo ao 

se analisar que a conduta de fato configurava o crime de uso de tráfico e não o do art. 33 da Lei 

nº 11.343/06, não se estaria fazendo uma análise fático-probatória? Uma vez que é necessário 

para tal analisar o caso concreto, a situação do agente, a quantidade de drogas. Seria possível 

tal feito pelo rito do habeas corpus? Por que no primeiro caso não há uma flagrante ilegalidade 

a ponto de justificar que a matéria seja analisada em sede de habeas corpus e no segundo ela 

está presente? 

Primeiro, sobre a questão da necessidade da individualização dos fatos, segundo os 

tribunais superiores, de fato, a tendência é o reconhecimento da inépcia da denúncia uma vez 

que se trata de elemento essencial.164 O próprio STJ já reconheceu tal feito em sede de habeas 

corpus: 

 

É inepta a denúncia que não descreve a conduta criminosa praticada pelo paciente, 

mencionando apenas sua condição de sócio de empresa nem sequer indicada como 

responsável pelo empreendimento que culminou na suposta prática dos delitos contra 

o meio ambiente. Não se pode presumir a responsabilidade criminal daquele que se 

acha no contrato social como sócio-gerente somente por revestir-se dessa condição. 

2. A peça acusatória deve especificar, ao menos sucintamente, fatos concretos, de 

modo a possibilitar ao acusado a sua defesa, não podendo se limitar a afirmações de 

cunho vago. Necessário seria que estivesse descrito na denúncia, ainda que de forma 

breve, se a atuação do paciente, como administrador ou diretor da empresa 
denunciada, contribuiu para a prática do dano ambiental perpetrado. Denúncia 

genérica nesse aspecto. 3. Ordem concedida para reconhecer a inépcia da denúncia, 

apenas em relação ao paciente, excluindo-o da ação penal, sem prejuízo de que o órgão 

ministerial ofereça nova peça acusatória, com a observância da regra do art. 41 do 

Código de Processo Penal. 165 

 
164“(...) A alegação da denúncia não resta preclusa se a questão foi suscitada antes da prolação da sentença, como 

in casu” Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. RECURSO ESPECIAL: REsp 1178348/SP 

2010/0021019-2. PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 180, CAPUT, 

AMBOS DO CP. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINTA A 

PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESSES CRIMES. ROUBO MAJORADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA 

ALEGADA ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MAJORANTE DO CRIME DE 

ROUBO E CRIME DE QUADRILHA ARMADA. TESE DE BIS IN IDEM. FALTA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STJ. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 
AUMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DE QUATRO MAJORANTES. FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.º 443/STJ. Relator: Ministro Felix Fischer. DJE: 04/10/2010. JusBrasil. 

2010. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16802397/recurso-especial-resp-1178348-sp-

2010-0021019-2-stj/certidao-de-julgamento-16802400?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
165Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 209413/BA 2011/0133364-2. HABEAS 

CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME SOCIETÁRIO. CRIME AMBIENTAL.INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOPACIENTE. Relator: Ministro Sebastião Reis 

Junior. DJE: 28/03/12. JusBrasil. 2012. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21605238/habeas-corpus-hc-209413-ba-2011-0133364-2-stj/certidao-

de-julgamento-21605241?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16802397/recurso-especial-resp-1178348-sp-2010-0021019-2-stj/certidao-de-julgamento-16802400?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16802397/recurso-especial-resp-1178348-sp-2010-0021019-2-stj/certidao-de-julgamento-16802400?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21605238/habeas-corpus-hc-209413-ba-2011-0133364-2-stj/certidao-de-julgamento-21605241?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21605238/habeas-corpus-hc-209413-ba-2011-0133364-2-stj/certidao-de-julgamento-21605241?ref=serp
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A respeito do tema da denúncia genérica ensina Aury Lopes Jr: 

 
Contudo, por lealdade acadêmica, destacamos que a jurisprudência brasileira tem 

oscilado muito, predominando o entendimento de que, em situações excepcionais, 

diante da gravidade e complexidade objetiva (situação fática) e subjetiva (número de 

agentes) do fato, deve-se admitir a denúncia genérica, que não individualiza 

plenamente a conduta de cada agente, desde que não inviabilize o direito de defesa.166 

 

A grande questão é que os elementos da ação presentes no art. 395 do CPP são claros e 

indefinidos, assim como outros tantos espalhados ao longo deste código, o mesmo ocorre com 

este termo “flagrante ilegalidade”, inserido em grande parte das decisões que concedem a ordem 

de habeas corpus ou o reconhecem de ofício.167 Tal conceito é extremamente vago abrindo 

espaço ao subjetivismo judicial diante do caso concreto, o que acaba por ensejar, como no caso 

concreto decisões contraditórias. 

A respeito do segundo acórdão, o que se percebe é que há uma indeterminação de 

quando se está diante do crime do art. 28 ou do art. 33 da Lei nº 11.343/06, muitas vezes réus 

com poucas quantidades de drogas são classificados como traficantes, uma vez que não há uma 

fonte clara que possa definir um número determinado de drogas para cada caso, o que se percebe 

que esse caso é apenas uma das falhas fornecidas por pelo sistema, gerando manifestações 

desencontradas. 

Logo, da leitura desses dois acórdãos aqui referendados, consegue-se atribuir ao 

subjetivismo judicial e a esses termos indeterminados que existem não só ao longo de todo o 

sistema processual penal, mas também é abraçado pelos juristas ao justificarem as suas 

decisões, temas esses que acabam causando tamanha insegurança e uma vez que não há recursos 

céleres e eficazes capazes de impugnar tais decisões, acaba-se optando pelo manejo do habeas 

corpus. 

Outro ponto bastante interessante e que será aqui tratado refere-se à questão da ordem 

do interrogatório na lei de drogas, hoje pacificado o entendimento de que deve tal fato observar 

o rito geral estabelecido no art. 400 do CPP, e aquele estabelecido na lei de drogas, devendo 

então este ato ser o último da audiência, sob pena de se ofender princípios consagrados, como 

o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. No entanto, como a presente pesquisa 

 
166LOPES JUNIOR, Aury. Op. Cit. 2018, p.462. 
167Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. 

BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm. Acesso em: 5 set. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm
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levou em consideração o ano de 2017, a questão da ordem de realização foi alvo também de 

habeas corpus como se poderá perceber nos acórdãos que serão aqui apresentados. 

No HC 341645/SP, a defesa alegava constrangimento ilegal em razão do interrogatório 

ter sido o primeiro ato da audiência, argumentou também que a condenação se fundou em 

conversa informal do paciente com os policiais que efetuaram a apreensão da droga, não 

havendo prova suficiente para a condenação, no entanto a ordem foi denegada, em que pese ter 

sido reconhecido o entendimento do STF sobre o dever de se seguir o art. 400 do CPP: 

 

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a   impetração 

sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo 

Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as 

alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de 

eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 

"Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de 

Processo Penal comum a partir da publicação da ata do   presente   julgamento, aos 

processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos 

penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais  cuja  
instrução  não se tenha encerrado" (HC 127900, Relator Min. DIAS TOFFOLI, 

Tribunal Pleno, DJe-161, PUBLIC 03-08-2016). As instâncias ordinárias, soberanas 

nas análises dos fatos entenderam que a conduta delitiva do paciente restou 

demonstrada com base não só nas informações que o paciente forneceu aos guardas 

no momento da captura, mas também nos depoimentos destes sobre a dinâmica do 

flagrante, bem como na quantidade de droga apreendida (25,66g de cocaína). 

Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre a conduta do paciente 

demandaria o aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do 

habeas corpus. Habeas Corpus não conhecido. 168  

 

Por sua vez, o HC 403730/RJ teve a ordem concedida de ofício, sendo determinada a 

anulação da ação penal a partir da audiência de instrução por não ter sido observado o rito do 

art. 400 do CPP, sendo feita referência à mesma decisão do STF citada no acórdão acima: 

 

É certo que este Tribunal Superior vinha proferindo entendimento no sentido de que 

o procedimento previsto no artigo 57 e parágrafos da Lei n. 11.343/2006 prevalecia 

sobre a regra insculpida no artigo 400 do Código de Processo Penal, em observância 

ao princípio da especialidade. No entanto, o plenário do Supremo Tribunal Federal, 

no exame do HC n. 127.900/AM, julgado em 3/3/2016, de relatoria do Ministro Dias 
Toffoli, assentou que "a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal 

comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos 

penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais 

regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja 

 
168Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 341645/SP 2015/0295230-7. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE 

DROGAS. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 57 E SEGUINTES 

DA LEI N. 11.343/2006. INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. NÃO 

INCIDÊNCIA, À ÉPOCA, DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF. HC N. 127.900/AM. AUSÊNCIA DE 

PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. Relator: 

Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 14/11/2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524666451/habeas-corpus-hc-341645-sp-2015-0295230-7/certidao-de-

julgamento-524666472?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524666451/habeas-corpus-hc-341645-sp-2015-0295230-7/certidao-de-julgamento-524666472?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524666451/habeas-corpus-hc-341645-sp-2015-0295230-7/certidao-de-julgamento-524666472?ref=serp


112 

 

instrução não se tenha encerrado". Desse modo, a decisão plenária do STF deve ser 

observada neste Superior Tribunal de Justiça (NCPC,  art. 927,  V,  aplicável 

subsidiariamente ao processo penal - CPP, art. 3º).No caso, a audiência de instrução 

foi realizada no dia 15/9/2016, momento em que foi, primeiramente, ouvido o acusado 

(interrogatório) e  depois  as  testemunhas,  ou  seja,  em  desrespeito ao que ficou 

decidido no HC-127.900/STF (ata de julgamento publicada em 11/3/2016), o que 

configura o apontado constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida de ofício para anular   a   ação   penal   a partir da audiência de instrução, 

determinando-se que o interrogatório do paciente seja o último ato da instrução. 169 

 

Também foi encontrado habeas corpus no STF sobre o assunto, tendo este a sua ordem 

denegada no HC nº 124.664/GO, por ter entendido o ministro relator que o réu permaneceu em 

silêncio durante a instrução, a respeito da ordem do interrogatório, logo entendeu-se que não 

haveria prejuízo, motivo pelo qual foi denegado o habeas corpus: 

 

No tocante ao fato do interrogatório ter sido realizado no início da instrução criminal, 

vislumbro que não há prejuízos ao réu tendo em vista que a lei própria 11.343/06 

dispõe que o interrogatório deve ser antes dos depoimentos das testemunhas arroladas 

pelos sujeitos processuais, sendo rito especial o que se sobrepõe ao rito geral do 

Código de Processo Penal. Ressalto que tal questão foi amplamente discutida e 

decidida nos autos e que o réu preferiu permanecer em silêncio sobre os fatos, mesmo 
depois de ter sido lhe oportunizado outro momento para ser interrogado, antes da 

oitiva das testemunhas em audiência em continuação. Ordem denegada170 

 

Sobre o tema, alguns pontos chamam a atenção: primeiro o fato de o STF não seguir o 

seu próprio entendimento, uma vez que o fato de dever se seguir o rito do art. 400 do CPP 

também na lei de drogas é causa de nulidade, logo independeria de manifesto prejuízo para o 

réu. O segundo ponto são as decisões conflitantes dentro do STJ, e o terceiro o fato de o habeas 

corpus ser impetrado para casos que não envolvem questões voltadas a prisão, ou seja, 

diretamente à liberdade de ir e vir, mas sim estão interligadas ao devido processo legal. E se 

não fosse o habeas corpus, qual outro meio poderia ser utilizado de forma eficaz? Pois é, não 

 
169Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 403730/RJ 2017/0142190-2. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06). RITO PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO 

DO RITO COMUM ORDINÁRIO. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. EFETIVIDADE DOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF (HC-

127.900). INCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 06/11/2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524691886/habeas-corpus-hc-403730-rj-2017-0142190-2/certidao-de-

julgamento-524691949?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
170Id. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 124664/GO. INTERROGATÓRIO – 

MOMENTO. A postura do acusado no sentido de manter-se em silêncio torna despicienda a definição sobre o 

momento em que implementado o interrogatório. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. A omissão a impulsionar os embargos declaratórios há de ser do órgão 

julgador, não se mostrando o citado recurso uma segunda oportunidade para veicular-se tema estranho às razões 

do recurso apreciado anteriormente. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 24/10/2017. STF. 2017. Disponível 

em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4648739. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524691886/habeas-corpus-hc-403730-rj-2017-0142190-2/certidao-de-julgamento-524691949?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524691886/habeas-corpus-hc-403730-rj-2017-0142190-2/certidao-de-julgamento-524691949?ref=serp
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4648739
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há, logo consegue-se perceber que o próprio sistema é causa de tantas impetrações de habeas 

corpus. 

Outra questão procedimental também alvo de habeas corpus, tanto no STJ como no STF 

está pautada em questões ligadas ao cerceamento de defesa, foram encontrados alguns sobre o 

tema, tendo todos, a ordem denegada, três dos quais serão aqui elucidados, dois do STJ e um 

do STF. No HC nº 388.711/SP, de relatoria do Min. Nefi Cordeiro, alegava-se cerceamento de 

defesa por falta de intimação do defensor para oferecer sustentação oral, sendo a ordem 

denegada: 

 

Quanto à questão do cerceamento de defesa por ausência de intimação do defensor, 

tem-se que a peça inicial veio desacompanhada de qualquer documentação 

comprobatória do pedido de sustentação oral. Ocorre que é pacífico o entendimento 

desta Corte Superior que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de 

plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída 

das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime 

quando se tratar de advogado constituído (AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – 

unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 

291366/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC 

n. 269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014). Ordem 

denegada. 171 

 

Já no HC nº 386.226/BA, alegava-se cerceamento de defesa, por ter sido a denúncia 

recebida antes do oferecimento da defesa prévia, quando se sabe que este fato causa nulidade 

apenas relativa, em que pese ser rito especial estabelecido na lei de drogas, e por esta razão tal 

remédio constitucional foi denegado no STJ: 

 

Essa Corte Superior já decidiu que ausente prejuízo à defesa na inobservância do rito 

previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que determina o recebimento da denúncia 

somente após a apresentação da defesa preliminar, não cabe a declaração de nulidade 

do ato, nos termos do art. 563 do CPP (RHC n. 77.419/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, 

Sexta Turma, DJe 13/12/2016).Ante o exposto denego a ordem. 172 

 
171Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 388711/SP. PENAL E PROCESSO 

PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. 

TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DO HC. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. 
ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. DJE: 

16/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/511209085/habeas-corpus-

hc-388711-sp-2017-0033466-0/certidao-de-julgamento-511209107?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
172Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 386226/BA 2017/0014291-2. HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 

ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

ANTERIORMENTE À ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. NULIDADE RELATIVA. Relator: Ministro Sebastião Reis. DJE: 11/05/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465704256/habeas-corpus-hc-386226-

ba-2017-0014291-2/certidao-de-julgamento-465704276?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/511209085/habeas-corpus-hc-388711-sp-2017-0033466-0/certidao-de-julgamento-511209107?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/511209085/habeas-corpus-hc-388711-sp-2017-0033466-0/certidao-de-julgamento-511209107?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465704256/habeas-corpus-hc-386226-ba-2017-0014291-2/certidao-de-julgamento-465704276?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465704256/habeas-corpus-hc-386226-ba-2017-0014291-2/certidao-de-julgamento-465704276?ref=serp
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O entendimento acima também foi aplicado no STF, no HC nº 114.893/SP, o qual 

também teve a ordem denegada: 

 

Quanto à alegada inobservância do disposto no artigo 55 da referida Lei, não havendo 

sido o paciente intimado para defesa prévia antes do recebimento da denúncia, tem-se 

nulidade relativa. Deve ser articulada imediatamente, apontando-se dado que conduza 

a conclusão sobre o prejuízo decorrente da omissão. Indefiro a ordem. 173 

 

O que todos esses habeas corpus têm em comum? O fato de os impetrantes também não 

observarem decisões pacificadas dos tribunais superiores, sem que para tal tragam argumentos 

suficientes para que naquele caso o entendimento majoritário não seja observado, sim é 

necessário também que os habeas corpus, ou os recursos, ou qualquer meio de impugnação 

também seja bem motivado, tal exigência não está contida apenas nas decisões judiciais, sob 

pena de se apenas aumentar exaustivamente o número de habeas corpus sem que se tenha 

embasamento para tal. 

Outro pedido também observado em sede de habeas corpus e que chamou a atenção foi 

a impetração com fundamento no constrangimento ilegal em razão da aplicação da medida 

socioeducativa internação quando praticado o crime de tráfico de drogas. Serão levantados aqui 

dois acórdãos proferidos pelo STF a respeito do assunto e que demonstram a falta de respeito 

em relação a pontos pacificados da jurisprudência sobre o tema. 

No HC nº 387.916/SP, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, alegava-se violação à Sum. 

492 do STJ a qual determina que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não é causa 

suficiente para a aplicação da medida socioeducativa de internação, tendo sido a ordem 

concedida de ofício: 

 
De seus termos, infere-se que a medida socioeducativa consistente em internação 
imposta aos adolescentes está apoiada, fundamentalmente, na gravidade em abstrato 

do ato infracional por eles cometido, equiparado ao delito de tráfico ilícito de 

entorpecentes (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), em suas condições sociais e em seu 

histórico infracional. Da certidão de antecedentes infracionais do menor (e-STJ, fl.30 

e fls. 36-38), verifica-se que ao seu ato infracional anterior foi concedida a remissão. 

De acordo com a Lei n. 8.069/1990, antes de iniciado o procedimento judicial para 

apuração de ato infracional o representante do Ministério Público poderá "conceder a 

remissão, como forma de exclusão do processo" (art. 126). Também preceitua que a 

remissão "não prevalece para efeito de antecedentes" (art. 127). Destarte, os atos 

compreendidos na remissão não caracterizam "reiteração no cometimento de outras 

infrações graves" (art. 122, II). Diante disso, vê-se que a medida socioeducativa 
consistente em internação foi imposta ao adolescente sem amparo em nenhuma das 

hipóteses do art. 122 da Lei n. 8.069/1990, mas tão somente na quantidade de 

entorpecentes com ele apreendida e em processos anteriores, em relação aos quais foi 

 
173Id. Supremo Tribunal Federal. HC 114893/SP. Op. Cit. 



115 

 

concedida remissão (e-STJ, fl. 30). Portanto, não "prevalece para efeito de 

antecedentes" infracionais (Lei n. 8.069/1990, art. 127). Consequentemente, não 

configura "reiteração no cometimento de outras infrações graves" (ECA, art. 122, II). 

Ademais, o fato de o adolescente não ter respaldo familiar não é fundamento 

contemplado no art. 122 do ECA e não autoriza a medida socioeducativa de 

internação. In casu, as condições pessoais e sociais do menor, nesse primeiro 

momento, não autorizam a internação. A toda evidência, há ilegalidade a ser sanada 

no ato judicial impugnado. De ofício, concedo a ordem, para determinar que seja 

proferida outra decisão, com a aplicação de medida socioeducativa diversa da 

internação, e para assegurar ao paciente o direito de aguardar, em semiliberdade, novo 
pronunciamento jurisdicional. 174 

 

Causa espanto inclusive o fato de ter sido também usado como fundamento para a 

internação a falta de respaldo familiar. Tal inovação além de afrontar o art. 122 do ECA,175 uma 

vez que não compõe seus requisitos, viola também a própria Constituição Federal e seu dever 

de fundamentação das decisões. Mesma decisão proferida no HC nº 356.638/SP: 

 

O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente 

à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente" (STJ, Súmula 

492). A medida socioeducativa consistente em internação imposta ao adolescente está 

apoiada, fundamentalmente, na gravidade em abstrato do ato infracional por ele 
cometido, equiparado ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei n. 11.343/2006, 

art. 33, caput) e nas suas condições pessoais.  O fato de o adolescente não ter respaldo 

familiar não é fundamento contemplado no art. 122 do ECA e não autoriza a medida 

socioeducativa de internação. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 

ofício, para determinar que seja proferida outra decisão, com a aplicação de medida 

socioeducativa diversa da internação, e para assegurar ao paciente o direito de 

aguardar, em liberdade assistida, o novo pronunciamento jurisdicional. 176 

 

Ambos esses acórdãos demonstram a falta de observância em relação a entendimentos 

já consolidados, inclusive aquelas sumulados, em que pese não haja um dever de vinculação 

absoluta, o ordenamento preconiza alguns princípios como: segurança jurídica e motivação das 

decisões que acabam sendo desrespeitados nestes momentos. A motivação das decisões 

judiciais permite que o juiz exponha as razões do seu convencimento. Permite que sejam 

expostos os critérios racionais por meio dos quais um juízo tenha assumido determinado rumo. 

 
174 STJ. HC 387916/SP. Quinta Turma. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 20/04/17. 
175Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido 

mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - 

por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília-DF. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 5 set. 2019. 
176Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 356638/SP 2016/0129282-8. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 

A RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. GRAVIDADE 

ABSTRATA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 03/03/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443298682/habeas-corpus-hc-356638-sp-2016-

0129282-8/certidao-de-julgamento-443298722?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443298682/habeas-corpus-hc-356638-sp-2016-0129282-8/certidao-de-julgamento-443298722?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443298682/habeas-corpus-hc-356638-sp-2016-0129282-8/certidao-de-julgamento-443298722?ref=serp
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Serve também para que as partes tenham ciência destes critérios, permitindo-lhes eventual 

impugnação e, por consequência o controle da ordem jurídica. Logo, se não há um ponto que 

diferencie aquele caso concreto do entendimento sumulado, por exemplo, a fim de assim ser 

possível uma fundamentação condizente, não há porque não seguir a súmula, o que apenas 

gerará ainda mais insegurança jurídica. 

André Ramos Tavares faz menção a três elementos essenciais da segurança jurídica: a) 

a necessidade de certeza, de conhecimento do Direito vigente e de acesso ao conteúdo desse 

Direito; b) a possibilidade de conhecer, de antemão, as consequências pelas atividades e pelos 

atos adotados; e c) a estabilidade da ordem jurídica. A estabilidade mínima da ordem jurídica 

consiste em cláusulas pétreas, decorrente da dificuldade de alteração das normas 

constitucionais; e em limitações materiais impostas ao legislador e às demais fontes do Direito 

(2017). Pode-se dizer assim, que a segurança jurídica se projeta tanto para o passado quanto 

para o futuro. 

E, para finalizar será trazido um caso curioso de impetração de habeas corpus, trata-se 

do HC 391387/SP de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em que o impetrante 

alegava ser desproporcional o valor da multa imposto em relação ao quantum de pena privativa 

de liberdade aplicada, requerendo assim a redução daquele. Sendo a ordem denegada: 

 

O habeas corpus não é via idônea à discussão acerca do valor da pena de multa, ante 

a ausência de ameaça/violação à liberdade de locomoção, porquanto a sanção 
pecuniária, caso seja descumprida, não poderá ser convertida em pena privativa de 

liberdade, a teor do art. 51 do Código Penal. Habeas corpus parcialmente conhecido 

e, nesta extensão, denegado. 177 

 

Além de o pretenso caso envolver questão de análise fático-probatória, ainda cabe 

ressaltar que há entendimento sumulado, no sentido de não caber habeas corpus contra decisão 

que aplica multa ou qualquer prestação pecuniária, uma vez que não está em risco a liberdade 

de ir e vir da pessoa. O presente acórdão acaba por confirmar o que foi dito acima e o que 

também vinha sendo afirmado nesta presente pesquisa, a falta de observância em relação à 

 
177Id. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 391387/SP 2017/0050615-1. HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE INCIDÊNCIA. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE 

APREENDIDA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE 

PREJUDICADA. PENA DE MULTA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS 

CORPUS. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO E, 

NESTA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJE: 

13/06/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/471970399/habeas-corpus-

hc-391387-sp-2017-0050615-1/certidao-de-julgamento-471970425?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/471970399/habeas-corpus-hc-391387-sp-2017-0050615-1/certidao-de-julgamento-471970425?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/471970399/habeas-corpus-hc-391387-sp-2017-0050615-1/certidao-de-julgamento-471970425?ref=serp
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jurisprudência, o que está minando todo um sistema, e até mesmo a tentativa dos tribunais 

superiores de reduzir a quantidade de habeas corpus. 178 

 

3.2 O subjetivismo do habeas corpus de ofício 

 

Ao longo da presente pesquisa foi possível perceber a grande concessão do habeas 

corpus de ofício, pelo menos dentro do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que como 

apresentado no início deste capítulo, dos 1.317 analisados, 473 foram concedidos de ofício, 

sendo todos da Quinta e Sexta Turma, dos quais: 233 tratavam sobre dosimetria da pena; 194 

sobre regime de pena; 21 sobre prisão preventiva; 5 sobre desclassificação ou absolvição e 20 

incluídos aqui no conceito de outros, em sua maioria questões procedimentais. E todos esses 

habeas corpus foram concedidos como substitutivos de recursos cabíveis. 

 

 

 

Neste Superior Tribunal, dentro dos 473 habeas corpus de ofício foram analisados os 

seguintes ministros, enquanto relatores dos respectivos acórdãos: Jorge Mussi; Joel Ilan 

Paciornik; Felix Fischer; Maria Thereza de Assis Moura; Ribeiro Dantas; Antônio Saldanha; 

Sebastião Reis Júnior; Rogério Schietti Cruz; Reynaldo Soares da Fonseca e Nefi Cordeiro. 

Sendo o maior número deles concedidos pelo Ministro Ribeiro Dantas, qual seja, 168. 

 
178Id. Supremo Tribunal Federal. Súmula 693: Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de 

multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. DJE: 

13/10/2003. STF. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2714. Acesso em: 5 set. 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2714
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Por sua vez, no Supremo Tribunal Federal, dos 78 acórdãos analisados, em que apenas 

foram encontrados aqueles proferidos pelas Primeira e Segunda Turmas, somente 8 habeas 

corpus foram concedidos de ofício, dos quais: 4 tratavam sobre dosimetria da pena; 2 sobre 

regime de pena; 1 sobre prisão preventiva, nenhum a respeito do tema absolvição ou 

desclassificação e 1 sobre o que foi aqui nesta pesquisa denominado de outros, tratando de 

questão procedimental. 
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Dentro deste Supremo Tribunal foram analisados os acórdãos proferidos pelos seguintes 

ministros, enquanto relatores dos respectivos: Marco Aurélio; Rosa Weber; Lewandowski e 

Dias Toffoli, dentro dos quais o primeiro foi quem mais concedeu habeas corpus de ofício, qual 

seja, quatro. Os outros não foram citados por não terem concedidos de ofício em relação ao 

presente tema pesquisado. 

 

 

Em que pese o número de concessões de ofício seja maior dentro do STJ, ambos os 

tribunais superiores tem em comum o fato de que estas concessões estão relacionados com 

pedidos embasados em dosimetria da pena, esta alvo também da grande maioria desses 

remédios constitucionais. Outra grande observações é que todos esses habeas corpus 

concedidos de ofício são usados como substitutivos de recursos cabíveis. Mas por que esse 

fenômeno acontece? 

A grande questão é que de um lado o sistema recursal não atende às reais necessidades 

da defesa, o que acaba por gerar essa obrigação e até mesmo falta de opção implementadora do 

manejo do habeas corpus de forma ampliada e frequente. Por outro lado, o tratamento 

totalmente benigno do Código de Processo Penal às nulidades, conferindo à defesa a 

responsabilidade por combatê-las, salvo os casos de nulidade absoluta, é outro fator que impõe 

à defesa o caminho único de se valer do habeas corpus na hipótese de não desejar ser vista sob 

pena de ser vista como silente e por consequência a ocorrência da aceitação tácita. 

Caso o juiz decida por antecipar a produção de prova, ou decide fazer uso de 

videoconferência, ou então resolva não intimar a testemunha de defesa, ou por exemplo aplica 

ao condenado uma sanção por falta grave sem que seja realizado um procedimento 



120 

 

administrativo? 179 Qual o recurso cabível se a defesa quiser impugnar tais decisões de pronto? 

No campo da execução penal há o agravo, porém a lei não admite o pedido liminar aplicando 

subsidiariamente o recurso em sentido estrito .Ou seja, o agravo de execução penal é de pouca 

utilidade, especialmente quando existem violações contra teses pacificadas pelos Tribunais 

Superiores, como por exemplo a citada acima situação que sem dúvida merece resposta mais 

celere e eficaz das instâncias superiores. Por outro lado no processo penal de conhecimento não 

há impugnação imediata não existe recurso cabível nesses pontos citados. 

Esse fato pode ser constatado, por exemplo, quando se percebe a pouca quantidade de 

Recursos Especiais ou Extraordinários, que chegam respectivamente ao STF e ao STF, 

conforme relatado no início deste capítulo, isso é apenas uma demonstração da falha processual 

existente no ordenamento jurídico brasileiro, se de fato o habeas corpus é mais célere e caberá 

ao juiz no caso concreto decidir pela sua concessão ou não, uma vez que a própria lei e a 

jurisprudência não são claras sobre seu devido cabimento, esta opção acaba sendo a melhor 

para a defesa, sob pena de se ter muitas vezes um condenado cumprindo por exemplo, uma 

pena injusta, por não se ter observado o correto cálculo da dosimetria da pena. 

A grande questão é que o habeas corpus não é conhecido por não tratar de matéria 

possível de ser nele debatida ou por ser substitutiva de recurso cabível, no entanto, o seu mérito 

é analisado e ele passa a ser concedido de ofício gerando assim uma grande contradição.  

Tanto o STJ como o STF entre os anos de 2011 e 2012 começou uma movimentação 

pela não concessão do habeas corpus substitutivo de recurso cabível, pautados em 

argumentos180 como: a competência do STF submete-se a regime de direito estrito, não 

comportando a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados e, 

portanto, o uso do habeas corpus como substitutivo do recurso ordinário burla o sistema recursal 

prescrito na Constituição Federal; o habeas corpus substitutivo fruto de construção 

jurisprudencial era muito utilizado em época que não havia esta sobrecarga processual. 

Ressaltam também os ministros que o habeas corpus substitutivo acaba por conduzir há 

uma má fé processual, ressaltaram inclusive o seu manejo para casos que não envolvem o direito 

de ir e vir o que acabaria por dervirtuar o intuito deste remédio constitucional. 

 
179Id. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Seção. Súmula 533: Para o reconhecimento da prática de falta 

disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo 

diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou 

defensor público nomeado. DJE: 15/06/2015. STJ. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=3328. Acesso em: 5 set. 2019.  
180Argumentos extraídos de acórdãos dos HCs 109.956 (o leading case) e 104.045/RJ, e das decisões monocráticas 

nos HCs 114.550/AC e 114.924/RJ – todos disponíveis no sítio digital do STF. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27533%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27533%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27533%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27533%27).sub.#TIT1TEMA0
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=3328
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Na verdade o que se deve ressaltar é que para tentar resolver ou pelo menos amenizar 

a distorção que seria a abusiva quantidade de impetrações, ao longo do tempo foram surgindo 

restrições ao habeas corpus por meio de artifícios judiciais. Um exemplo claro e evidente foi 

a edição da súmula 691, pelo STF, que teve como fundamento impedir a impetração de 

habeas corpus contra decisões negativas de medida liminar, a não concessão do habeas 

corpus de como sucedâneo recursal também caminhou na mesma direção desta 

jurisprudência defensiva, criando-se termos como “teratologia” ou “flagrante ilegalidade” 

para determinar exceções a esse tipo de concessão, o que para tanto acaba por gerar a análise 

do mérito daquele habeas corpus e, por conseguinte, a sua concessão de ofício, ou seja esse 

movimento contraditório dos tribunais superiores apenas falseou a solução, uma vez que 

como se pôde perceber dos dados aqui apresentados não houve redução no manejo deste 

remédio constitucional, havendo inclusive grande concessão dele de ofício.  181 

O grande problema a ser destacado está justamente na indefinição do conceito de 

“flagrante ilegalidade” ensejadora de grande isnegurança jurídica, causada por este manifesto 

subjetivismo judicial. A respeito do tema ressalta Lenio Streck: 

 

O uso da Súmula 691 (por que será que ainda não é vinculante? Curioso, não?) é a 

mais típica manifestação do que a doutrina chamada de “jurisprudência defensiva” 

(na verdade, com o perdão da má palavra, jurisprudência acusativa), dando poder 

discricionário para que os HCs sejam fulminados. Como superar os obstáculos 

(teratologia e flagrante ilegalidade) da S-691? O que é teratologia? Quem já 

conceituou isso? E é possível fazer isso, como se fosse um conceito lexicográfico? E 

o que é flagrante ilegalidade? Tem de ser flagrante? “Só” ilegalidade não basta? 182 

 

Há na verdade um grande subjetivismo judicial, ainda mais diante desses termos como 

“flagrante ilegalidade”, por exemplo, conforme relatado no início deste capítulo em que foram 

apresentados os principais aspectos encontrados em todos os habeas corpus analisados. Como 

demonstração desse subjetivismo judicial cabe citar aqui o caso do bis in idem, em que a 

quantidade e natureza da droga é considerado na primeira e na terceira fase da dosimetria, 

também já apresentado em subcapítulo próprio, mas ilustrado aqui apenas como objetivo de 

reforço da afirmação fornecida. No HC nº 409.559/SP houve a concessão de ofício para 

reformular a dosimetria em razão do bis in idem reconhecido: 

 
181BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 691: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 

habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a 

liminar. DJE: 13/10/2003. STF. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1480. Acesso em: 5 set. 2019. 
182STRECK, Lênio Luiz. Sim, existe um dever fundamental de conceder o habeas corpus de ofício. 2018. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-set-27/sim-dever-fundamental-conceder-habeas-corpus-oficio. 

Acesso em: 5 set. 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=691.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1480
https://www.conjur.com.br/2018-set-27/sim-dever-fundamental-conceder-habeas-corpus-oficio
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O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste 
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas 

corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de 

impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da 

ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Esta Corte Superior, na esteira 

do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão 

geral (ARE 666.334/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), pacificou 

entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser 

utilizadas, concomitantemente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, 

sob pena de bis in idem. 3. Na espécie, as instâncias ordinárias consideraram a 

quantidade da droga apreendida tanto na primeira, quanto na terceira fase da 

dosimetria, o que configura constrangimento ilegal. 4. Evidenciada a ofensa ao 
primado do ne bis in idem, tal qual definido pelo STF por ocasião do julgamento do 

ARE n.  666.334/AM, a pena deve ser redimensionada, reduzindo-se a pena-base para 

o mínimo legal e mantendo-se, na terceira etapa da dosimetria, a fração redutora de 

1/3, pela minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressiva 

quantidade de entorpecente apreendido. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida, de ofício, para redimensionar a pena-base do paciente, sem reflexos na 

pena final, e fixar o regime semiaberto. 183 

 

Flagrante ilegalidade esta não reconhecida no HC nº 371.432/SP, em que se ressaltou 

que não há bis in idem quando se considera a quantidade e a natureza da droga na primeira e na 

terceira fase, uma vez que nesta última ela haveria sido utilizada para entender que o paciente 

se dedicava a atividade criminosa.184 

Esse subjetivismo judicial causador de um grande decisionismo é perfeitamente 

esclarecido por Daniel Sarmento: 

 
183BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 409559/SP. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 1/3. 

QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO UTILIZADO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN 

IDEM. OCORRÊNCIA. PENA-BASE REDUZIDA. REDUTORA MANTIDA NO PATAMAR DE 1/3. 
REGIME INICIAL FECHADO. PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA 

APREENDIDA. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 

IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RECOMENDAM A SUBSTITUIÇÃO. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca. DJE: 28/11/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526305600/habeas-corpus-hc-409559-sp-2017-0181653-3/certidao-de-

julgamento-526305620?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
184Id. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. HABEAS CORPUS: HC 371432/SP 2016/0243900-9. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DE 

DROGAS APREENDIDAS (APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS DE COCAÍNA). FRAÇÃO 
PROPORCIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). 

DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PENAS SUPERIORES A 4 E INFERIORES A 8 

ANOS. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE 

CONCRETA DO DELITO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DAS REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 03/08/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485215567/habeas-corpus-hc-371432-sp-2016-

0243900-9/certidao-de-julgamento-485215588?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526305600/habeas-corpus-hc-409559-sp-2017-0181653-3/certidao-de-julgamento-526305620?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526305600/habeas-corpus-hc-409559-sp-2017-0181653-3/certidao-de-julgamento-526305620?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485215567/habeas-corpus-hc-371432-sp-2016-0243900-9/certidao-de-julgamento-485215588?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485215567/habeas-corpus-hc-371432-sp-2016-0243900-9/certidao-de-julgamento-485215588?ref=serp
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E a outra face da moeda é o lado do decisionismo e do "oba-oba". Acontece que muitos 
juízes, deslumbrados diante dos princípios e da possibilidade de através deles, 

buscarem a justiça – ou que entendem por justiça -, passaram a negligenciar no seu 

dever de fundamentar racionalmente os seus julgamentos. Esta "euforia" com os 

princípios abriu um espaço muito maior para o decisionismo judicial. Um 

decisionismo travestido sob as vestes do politicamente correto, orgulhoso com seus 

jargões grandiloquentes e com a sua retórica inflamada, mas sempre um decisionismo. 

Os princípios constitucionais, neste quadro, converteram-se em verdadeiras "varinhas 

de condão": com eles, o julgador de plantão consegue fazer quase tudo o que quiser. 

Esta prática é profundamente danosa a valores extremamente caros ao Estado 

Democrático de Direito. Ela é prejudicial à democracia, porque permite que juízes não 

eleitos imponham a suas preferências e valores aos jurisdicionados, muitas vezes 
passando por cima de deliberações do legislador. Ela compromete a separação dos 

poderes, porque dilui a fronteira entre as funções judiciais e legislativas. E ela atenta 

contra a segurança jurídica, porque torna o direito muito menos previsível, fazendo-o 

dependente das idiossincrasias do juiz de plantão, e prejudicando com isso a 

capacidade do cidadão de planejar a própria vida com antecedência, de acordo 

conhecimento prévio do ordenamento jurídico.185 

 

É possível então perceber o claro subjetivismo judicial existente nessas decisões, caberá 

ao órgão julgador no caso concreto decidir o que é flagrante ilegalidade, uma vez que não há 

na jurisprudência entendimento sobre o tema, bem como a lei não fornece tal conceito. Em 

artigo denominado “Por uma lei do Habeas Corpus”, o ministro do Superior Tribunal de Justiça 

é enfático na necessidade de real regularização deste remédio constitucional de forma a 

conseguir controlar este excesso de subjetivismo judicial: 

 

Cremos ser mais acertada a opção por uma lei especial sobre o habeas corpus, na qual 

se possam fixar parâmetros mais seguros para o manejo dessa ação constitucional, 

minimizando as oscilações que derivam de uma jurisprudência instável, propícia a 

subjetivismos e voluntarismos judiciais, algo típico de um país ainda pouco afeito ao 

sistema de precedentes. No Brasil, enfatize-se, há lei para quase tudo, inclusive uma 
Lei do Mandado de Segurança, instituto irmão do habeas corpus e que, desde o 

anterior diploma de 1951, possui regulação própria. Ali se tutelam direitos que não 

interferem com a liberdade humana; aqui é precisamente o mais caro dos direitos 

(após, evidentemente, o direito à vida) que se busca proteger.186 

 

O que se pode perceber é que toda guinada jurisprudencial gerada pelo STJ e pelo STF 

de forma a limitar a concessão do habeas corpus acabou sendo infrutífera, uma vez que como 

se pode notar no presente trabalho a quantidade de habeas corpus de ofício que concedidos 

apresenta um número muito grande, bem próximo daqueles que não são conhecidos. Tudo isso 

 
185SARMENTO, Daniel. Ubiquidade Constitucional: Os Dois Lados da Moeda. In: NETO, Cláudio Pereira de 

Souza; SARMENTO, Daniel (Orgs.) A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações 

Específicas. Coordenadores. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p.144. 
186SCHIETTI, Rogerio. Por uma lei do Habeas Corpus. Justiça & Cidadania. Rio de Janeiro: JC, 2019. 

Disponível em: https://www.editorajc.com.br/por-uma-lei-do-habeas-corpus/. Acesso em: 20 ago. 2019. 

https://www.editorajc.com.br/por-uma-lei-do-habeas-corpus/
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fruto deste subjetivismo judicial aliado a um sistema falho que não fornece meios de conseguir 

combater injustiças iminentes que podem conduzir a muitos processos ou prisões injustas. 

A jurisprudência defensiva é na verdade fruto desse grande número de decisões 

conflitantes, que, por sua vez, decorrem da subjetividade dos julgadores no momento de 

proferirem suas decisões, fato que acaba provocando uma sobrecarga de trabalho nos Tribunais 

Superiores. O artigo 155 do Código de Processo Penal determina que os juízes devem formar a 

sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, há então o 

que se chama de sistema do livre convencimento motivado. A questão é que esse sistema acaba 

por possibilitar, em algumas situações, o que Lênio Streck denomina de solipsismo judicial, ou 

seja, os juízes decidindo conforme a consciência, sem observar, por vezes, os princípios 

constitucionais norteadores do Estado Democrático de Direito.187 

Um argumento muito utilizado também nesses acórdãos está embasado no princípio da 

proporcionalidade que tem em Robert Alexy188 um de seus principais alicerces, baseado na 

jurisprudência e filosofia dos valores,189 no entanto tal uso acaba sendo contraditório, uma vez 

que conforme defendido por Alexy a proporcionalidade deve ser utilizada para resolver uma 

colisão em abstrato de princípios constitucionais, não ocorre na verdade uma escolha 

direta190191. 

Logo, o direito de liberdade de ir e vir, em sendo um bem de maior valor, pois inserido 

no contexto de vida digna e por consequência consagrado pelo Estado Democrático de Direito, 

acaba por constar muitas vezes indiretamente em muitos casos de habeas corpus, ainda que não 

ligados à prisão diretamente.  

O que em verdade se aponta como problema, ou seja, ser o habeas corpus utilizado 

de forma exacerbada e até considerada banalizada, de fato faz sentido, entretanto, quando se 

trata da justiça processual penal, em que cada acontecimento pode acabar conduzindo à 

drásticas e injustas consequências a sua limitação sem fundamentação idônea dilacera o 

Estado Democrático de Direito. 

Pode-se perceber que todos as soluções até hoje encontradas para não conhecer o 

habeas corpus e assim diminuir o número de impetrações não resolveram o problema, 

 
187STRECK, Lenio Luiz. Op. Cit. 2012. 
188ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
189A Jurisprudência dos valores surgiu na Alemanha, com a finalidade de equalizar a constituição outorgada pelos 

aliados, no pós-guerra, 1949, com os valores do povo alemão. Decorre dessa situação a afirmação de que, na 

Alemanha daquela época, a justiça poderia ser distinta da lei. Assim a jurisprudência dos valores seria um 

mecanismo de abertura de uma legalidade extremamente fechada. STRECK, Lênio Luiz. Op. Cit. 2012, p.20-1.  
190ALEXY, Robert. Op. Cit. 
191STRECK, Lênio Luiz. Op. Cit. 2012, p53-4. 
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confirmando o fato de que há uma incongruência em todo o ordenamento jurídico, há um 

subjetivismo judicial latente nos tribunais que dá azo e é um dos principais motivos deste 

número exacerbado de habeas corpus. 

Quando se criam obstáculos, como por exemplo, nos casos de não conhecimento sob 

a alegação de se tratar de habeas corpus substitutivo, é muito comum a própria defesa usar 

de artifícios como a impetração conjunta do recurso cabível e do remédio constitucional, 

para que o paciente possa ter o número maior possível de possibilidades de um acesso efetivo 

à justiça. 

O próprio Ministro do STJ Rogério Schietti, em artigo anteriormente mencionado, 

denominado: Por uma Lei do Habeas Corpus192 reconhece a falha estrutural do sistema e 

inclusive aquela decorrente do dever de fundamentação dos magistrados: 

 

Temos de reconhecer que também nos cabe uma parcela de responsabilidade por 

essa crise, pois ainda carecemos do aprimoramento concreto de algumas decisões 

penais – quanto ao dever de motivação do ato decisório – e de uma maior aceitação 

prática dos vínculos que devem ser observados em relação aos precedentes 

qualificados, formados pelas cortes de vértice, o STF e o STJ. Neste particular, se 

aceitarmos que a divisão de competência desses dois tribunais lhes atribui a 

interpretação última da Constituição e das leis federais, teremos, afinal, um sistema 

(na acepção própria da palavra) em regular funcionamento, com o aumento da 

segurança jurídica e estabilidade da função jurisdicional e, consequentemente, 
diminuição da litigiosidade produzida em habeas corpus, tributável, amiúde, à falta 

de uniformidade das soluções dadas pelos mais de 18 mil magistrados do país às 

questões jurídicas já sedimentadas na jurisprudência dos tribunais superiores193 

 

Consegue-se notar um percentual considerável de ordens de habeas corpus 

concedidas pelo STJ e pelo STF o que demonstra, que antes de alcançar as instâncias 

superiores, não se eliminou a ilegalidade alegada na impetração, o que mereceria a respectiva 

atenção em momento processual anterior, e que se tal fato houvesse ocorrido seria possível 

evitar o indevido prolongamento da coação ilegal reclamada até se chegar às instâncias 

superiores. 

Logo, a solução simbólica encontrada para diminuição dos habeas corpus que chegam 

até ao STJ e STF acaba por fracassar, diante de falhas cometidas pelos próprios julgadores, 

que por não fornecerem elementos concretos e fundamentados de limitação, conduzem a uma 

falsa sensação de resolução do problema, quando na verdade mascaram a desorganização 

 
192SCHIETTI, Rogerio. Op. Cit. 
193A respeito do tema ensina Calamandrei: “A fundamentação da sentença é sem dúvida uma grande garantia de 

justiça, quando consegue reproduzir exatamente, como num levantamento topográfico, o itinerário lógico que o 

juiz percorreu para chegar à sua conclusão, pois, se esta é errada, pode facilmente encontrar-se, através dos 

fundamentos, em que altura do caminho o magistrado desorientou” CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos 

por nós, os advogados. 9. ed. São Paulo: Clássica, 2013, p.190. 
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estrutural existente, possível de ser percebida com os dados e acórdãos aqui apresentados, 

há de fato um sistema inseguro ocasionado também pelos aplicadores do direito. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Ao iniciar a presente pesquisa já era possível perceber algumas controvérsias existentes 

sobre o presente tema, no entanto ao longo da coleta dos dados, da leitura integral dos acórdãos 

foi possível notar o quão profunda é a discussão aqui envolvida e desta forma consegue-se 

concluir que em relação ao seguinte questionamento aqui proposto: há de fato uma banalização 

no manejo do uso do habeas corpus ou se há na verdade uma consequência da democratização 

do processo penal gerada pelo dever de acesso à justiça? Não há uma resposta simples, o que 

ocorre na verdade é uma junção de conclusões alcançadas no decorrer desta pesquisa empírica 

e que embora não possam trazer todas as soluções para o problema aqui apresentado, podem 

servir de norte para a compreensão das suas principais causas. 

O habeas corpus, um dos símbolos do Estado Democrático de Direito, foi sofrendo 

transformações ao longo da história como foi possível perceber em capítulo próprio, desde uma 

grande abertura nas possibilidades de impetração, como ocorreu na fase denominada “ doutrina 

brasileira do habeas corpus”, sendo severamente restringindo e até mesmo retirado em outros 

momentos, caminhando até a Constituição de 88, cuja previsão permanece até hoje, sendo este 

remédio constitucional cabível, em regra, apenas nas hipóteses em que há ameaça ou ofensa a 

liberdade de ir e vir. 

Essas alterações também ocorreram dentro dos próprios Tribunais Superiores, conforme 

foi possível notar, desde uma ampla concessão até a reviravolta jurisprudencial ocorrida entre 

2011 e 2012 que ao questionar a imensa quantidade de habeas corpus que chegavam até esses 

tribunais, iniciou um movimento para obstaculizar a sua concessão de forma a diminuir os 

números apresentados, exemplo disso foi a não mais permissão da concessão do habeas corpus 

como substitutivo de recurso cabível. 

No entanto, há o que se pode chamar de movimento contraditório dentro desses 

Tribunais Superiores, diante de todos os dados aqui colhidos, dos 1.317 acórdãos analisados 

dentro do STJ e dos 78 no STF, o habeas corpus é impetrado pelas mais variadas razões: 

dosimetria, regime de pena, prisão preventiva, absolvição ou desclassificação, ou questões 

procedimentais, como por exemplo ofensa a rito especial ou ao princípio da ampla defesa e do 

contraditório. E o que todas essas hipóteses tem em comum? Na maioria delas, como se pôde 

perceber, há uma clara ofensa a entendimentos jurisprudenciais pacificados, muitos deles 

inclusive sumulados. 

Em um Estado Democrático de Direito o não respeito a esses entendimentos pode 

conduzir à ofensas grandiosas às garantias constitucionais, podem haver pessoas cumprindo 
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penas pelo tempo maior do que aquele realmente devido, podem haver regimes de penas 

incompatíveis com a realidade daquele caso e podem haver principalmente ações penais 

desarrazoadas ou arbitrárias destruindo muitas vidas e famílias. 

Há um dever de uniformização da jurisprudência, há uma necessidade de respeito a elas, 

isso não só por parte dos órgãos julgadores, mas também das partes, não há como se impetrar 

um habeas corpus se há um entendimento em contrário quando não se demonstra que aquele 

caso concreto não se alinha ao entendimento jurisprudencial, não havendo essa atuação, 

manejar o habeas corpus realmente é infrutífero e apenas acaba por assolar os tribunais. 

Por outro lado, deve o aplicador do direito ser condizente em suas decisões, observando 

os entendimentos já consolidados, se o juiz de origem o tivesse feito, a grande maioria dos 

habeas corpus aqui analisados não teriam chegado até o STJ ou STF, o que por certo teria 

ocasionado a redução do seu manejo. 

Outro ponto a ser destacado e que impera em todos os acórdãos analisados, trata-se do 

subjetivismo judicial, causador de enormes arbítrios e por consequência, causador de tamanha 

insegurança jurídica. Na verdade, o próprio ordenamento jurídico é permissivo neste sentido. 

Existem cláusulas abertas, com conceitos indeterminados, ao longo de todo o Código Penal e 

do Código Processual Penal, termos como “ordem pública”, “justa causa”, que não são 

claramente definidos  acabam por conduzir a decisões contraditórias, inclusive de um mesmo 

julgador para processos diferentes porém de situações semelhantes. 

O próprio critério de dosimetria da pena estabelecido no art. 59 do CP, motivação da 

maioria dos habeas corpus aqui analisados, em razão da sua obscuridade acaba por permitir esse 

excesso de decisionismo judicial, promovendo assim decisões arbitrárias, conduzindo há um 

grande problema, uma vez que uma pena inadequada afeta sobremaneira a dignidade humana, 

sendo nesses casos o habeas corpus a melhor solução em razão da sua celeridade para tornar 

efetiva a tutela jurisdicional. 

Esse mesmo subjetivismo judicial também impera na questão do conhecimento do 

habeas corpus de ofício, os quais, ressalta-se concedidos em grande número, dos aqui analisados 

todos como sucedâneo recursal. Ora não se conhece deste tipo de impetração, mas se analisa o 

mérito para conceder a ordem de ofício por se estar diante da flagrante ilegalidade. Será mesmo 

que os tribunais superiores encontraram a solução para o seu problema? A resposta mais 

evidente é negativa, uma vez que ao lado deste comportamento contraditório há um 

subjetivismo judicial inserido no momento de decidir a presença ou não da ilegalidade, uma 

vez que não foi definido o que estaria inserido neste contexto, sendo esta mais uma das razões 

do grande número de impetrações bem como da insegurança jurídica existente. 
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O que se pôde constatar é que ocorre de fato um problema estrutural no ordenamento 

jurídico brasileiro que acabam por permitir a não uniformização da jurisprudência bem como 

este excesso de subjetivismo judicial, ensejador de decisões arbitrárias as quais são 

consequência de um sistema repleto de conceitos indeterminados que dão azo à insegurança 

jurídica e deturpam a necessidade de motivação das decisões. 

Diante de todas essas falhas surge o habeas corpus como único mecanismo eficaz para 

solucionar todas essas questões, o que acaba por assolar os tribunais superiores de impetração. 

Uma vez que esperar o julgamento de um recurso pode conduzir a prolongação de injustiças, 

devendo ressaltar inclusive que a maioria das pessoas que impetram este tipo de remédio 

constitucional vem da camada mais baixa da população, diante das facilitações permitidas pelo 

habeas corpus e que buscam nele o devido e célere acesso à justiça. 

Há sim uma evidente necessidade de melhor regularizar o habeas corpus, estabelecendo 

claramente suas delimitações, sem dar espaço para amplas interpretações, mas, além disso, é 

necessária uma mudança em todo o ordenamento e principalmente na sua operacionalização, 

de forma a trazer mais segurança jurídica e por assim dizer instaurar um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito. 
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tanto no estabelecimento da pena-base como na aplicação do redutor descrito do art. 33, § 4º, 

da Lei n.º 11.343/2006 caracteriza bis in idem, entendimento este que, embora não seja 

dotado de caráter vinculante, deve também ser adotado por esta Corte, em homenagem aos 

princípios da isonomia e da individualização da pena. No momento da individualização da 

pena, deve o magistrado escolher em que fase da dosimetria as circunstâncias referentes à 

quantidade e à natureza da droga devem ser consideradas, cuidando para que sejam valoradas 

apenas em uma etapa, a fim de se evitar o odioso bis in idem. 2. Na espécie, embora seja 

legítima a exasperação da pena-base e a não-aplicação da fração da causa especial de 

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se ocorrência de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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violação ao princípio do ne bis in idem, haja vista que as mesmas circunstâncias - a 

quantidade, variedade e diversidade das drogas - foram utilizadas na primeira e na terceira 

fase da dosimetria, ocorrendo, pois, sua dupla valoração. 3. "Hipótese que o Tribunal de 

origem negou a aplicação do benefício em virtude, tão somente, da diversidade e da qualidade 

das drogas apreendida, não tendo indicado, em nenhum momento, sequer que tais fatores 

evidenciariam dedicação à atividade criminosa" (HC 244.759/RJ, Rel. Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). De rigor, pois, a 

aplicação do redutor descrito do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 4. Nos termos do art. 33 

do CP, fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a estipulação do regime inicial 

semiaberto é apropriada, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável. 

Precedentes. 5. Ordem concedida para reduzir a pena do paciente para 1 ano, 10 meses e 20 

dias de reclusão, além de 188 dias-multa, bem como para, de ofício, fixar o regime inicial 

semiaberto. Relatora: Ministra Thereza Maria de Assis Moura. DJE: 18/09/2017. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/505018601/habeas-corpus-hc-403436-sp-2017-

0140771-7/certidao-de-julgamento-505018622?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. Quarta Turma. RECURSO ESPECIAL: REsp 1036178. RECURSO 

ESPECIAL - CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - AÇÃO 

REGRESSIVA DE SEGURADORAS CONTRA TRANSPORTADORA - ROUBO DE 

CARGA - 1. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 165, 458, II E 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA - ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUE ENFRENTOU, DE MODO 

FUNDAMENTADO, TODOS OS ASPECTOS ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA LIDE - 

2. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA N. 211 DO STJ - 3. O ROUBO DE CARGA CONFIGURA-SE FORÇA 

MAIOR, CONSTITUINDO CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA 

TRANSPORTADORA PERANTE A SEGURADORA DO PROPRIETÁRIO DA 

MERCADORIA TRANSPORTADA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - 4. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE 

PROVIDO. Relator: Ministro Marco Buzzi. DJE: 10/11/2011. STJ. 2011. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=

18538475&num_registro=200800463697&data=20111110&tipo=0&formato=PDF. Acesso 

em: 5 set. 2019. 
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______. ______.Quinta Turma. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg 

no HC 278766/SP 2013/0333512-9. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA JUNTADA AOS AUTOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO 

DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELOS MESMOS 

FUNDAMENTOS DO DECRETO. CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE 

DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA 

SUPERVENIENTE QUE NÃO AGREGA NOVOS FUNDAMENTOS À MANUTENÇÃO 

DA CUSTÓDIA EXTREMA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO 

DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONSIDERAÇÕES 

GENÉRICAS ACERCA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministra Laurita Vaz. 

DJE: 02/09/2014. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25259541/agravo-

regimental-no-habeas-corpus-agrg-no-hc-278766-sp-2013-0333512-9-stj/certidao-de-

julgamento-25259544?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 162305/SP 2010/0026073-3. HABEAS 

CORPUS. PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO (ART. 155, § 1o. DO CPB). PENA-

BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA FINAL: 1 ANO E 3 MESES DE 

RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-

BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 231 DA 

SÚMULA DESTE STJ. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 

PELO REPOUSO NOTURNO. IRRELEVÂNCIA DE O CRIME TER SIDO COMETIDO 

EM VIA PÚBLICA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM 

DENEGADA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte, tanto que consolidado no enunciado 

231 de sua Súmula, que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução 

da pena-base abaixo do mínimo legal. 2. Para a incidência da causa especial de aumento de 

pena prevista no § 1o. do art. 155 do Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante 

o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de 

modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. 3. 

Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada. Relator: Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca. DJE: 21/06/2010. JusBrasil. 2010. Disponível em: 



134 

 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15268208/habeas-corpus-hc-162305-df-2010-

0026073-3-stj/certidao-de-julgamento-15268211?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 228775/MG 2011/0305426-7. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, 

§ 4º, DA LEI N. 11.343/06). QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 

TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). HEDIONDEZ. 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME FECHADO. PENAS SUPERIORES A 4 E 

INFERIORES A 8 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA 

DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 33, § 3º, DO CP E ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DAS 

REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. Relator: Ministro Joel 

Ilan Paciornik. DJE: 28/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494389348/habeas-corpus-hc-228775-mg-2011-

0305426-7/certidao-de-julgamento-494389370?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 341645/SP 2015/0295230-7. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE 

DROGAS. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 

57 E SEGUINTES DA LEI N. 11.343/2006. INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DA 

INSTRUÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA, À ÉPOCA, DO NOVO 

ENTENDIMENTO DO STF. HC N. 127.900/AM. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A 

CONDENAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. Relator: 

Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 14/11/2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524666451/habeas-corpus-hc-341645-sp-2015-

0295230-7/certidao-de-julgamento-524666472?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 356638/SP 2016/0129282-8. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS IMPETRADO 

EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO 

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
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INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. GRAVIDADE ABSTRATA DA 

CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 03/03/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443298682/habeas-

corpus-hc-356638-sp-2016-0129282-8/certidao-de-julgamento-443298722?ref=serp. Acesso 

em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 365103/RJ 2016/0201638-1. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PACIENTE PRIMÁRIO. ART. 63 

DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA AFASTADA. 

MANTIDA ATENUANTE DE MENORIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). VEDAÇÃO. PROCESSOS EM 

ANDAMENTO. DEMONSTRADA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DO DELITO DE 

TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça 

- STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para 

verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O art. 63 do Código Penal - CP 

dispõe que a reincidência está configurada somente quando o agente comete novo delito 

depois do trânsito em julgado de sentença anterior, o que não ocorreu no caso em análise. 

Precedentes. Na hipótese, verifica-se na folha de antecedentes criminais do paciente que até a 

data da prática do delito ele era primário. Dessa forma, a condenação que o paciente possui 

em outro processo não pode configurar para reincidência, devendo a pena ser redimensionada. 

3. A causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06 poderá ser 

aplicada quando cumpridos os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, 

não dedicar-se a atividades criminosa e não integrar organização criminosa. De acordo com a 

jurisprudência desta Quinta Turma, é possível utilizar processos em andamento para justificar 

o afastamento da benesse em questão quando comprovem que o agente se dedicava ao tráfico 

ilícito de entorpecentes, como no caso dos autos. Dessa forma, não resta evidenciado o 

constrangimento ilegal, haja vista que o processo anterior que o paciente possui é pela prática 

do delito de tráfico de drogas, e, assim sendo, mesmo que na época dos fatos não houvesse o 



136 

 

trânsito em julgado, resta demonstrada a habitualidade na prática do delito pelo paciente. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena total do 

paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, mantidos os 

demais termos da condenação. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 15/10/2018. 

JusBrasil. 2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/639493651/habeas-

corpus-hc-365103-rj-2016-0201638-1/certidao-de-julgamento-639493712?ref=serp. Acesso 

em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 371432/SP 2016/0243900-9. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E 

NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS (APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS DE 

COCAÍNA). FRAÇÃO PROPORCIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE 

PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE 

CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN 

IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PENAS SUPERIORES A 4 E INFERIORES A 8 ANOS. 

REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, 

DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 

PATAMAR DAS REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 03/08/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485215567/habeas-corpus-hc-

371432-sp-2016-0243900-9/certidao-de-julgamento-485215588?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 386093/SP 2017/0013441-7. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE DROGAS PARA 

CONSUMO PRÓPRIO E DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME ABERTO E 

SUBSTITUIÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 27/04/2017. JusBrasil. 

2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465726836/habeas-corpus-hc-
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386093-sp-2017-0013441-7/certidao-de-julgamento-465726857?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 394790/SP. PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS E RESISTÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 

GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA 

JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. REGIME ABERTO E 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Felix Fischer. 

DJE: 21/08/2017. LEX ML. 2017. Disponível em: 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.5:acordao;hc:2017-

08-15;394790-1644901. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 395322/SP. DECISÃO Trata-se de 

habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício 

de GUILHERME DOS SANTOS e VICTOR HUGO PIMENTA GERALDI, em face de v. 

acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depreende-se dos 

autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, do delito capitulado no 

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva 

por meio da r. decisão de 1ª instância colacionada às fls. 69-71. Postula o impetrante, no 

presente writ, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos 

pacientes em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar. 

É o relatório. Decido. Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum 

que decretou a prisão preventiva dos pacientes está suficientemente fundamentado na 

necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e a 

variedade de entorpecentes apreendida, conforme se extrai do seguinte excerto da mencionada 

decisão impugnada, in verbis: "As circunstâncias em que foram os acusados abordados, bem 

como a considerável quantidade de droga e a maneira de acondicionamento, própria para 

comércio, indica que os indiciados faziam do tráfico de drogas um meio de vida, de modo que 

se posto em liberdade, a ordem pública ficará ameaçada" (fl. 69, grifei). O eg. Tribunal de 

origem assim se manifestou acerca do caso: "No presente caso, pese as críticas disparadas 

contra os agentes policiais, ao que nos foi dado saber, ao menos até aqui, os dois pacientes 

confessaram a posse de quantidades de duas substâncias entorpecentes distintas, cocaína e 
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maconha (fls. 21/22), presente laudo provisório revelando que ambas estavam disponíveis 

com seus respectivos efeitos ativos (exame positivo juntado a fl. 31). Os militares, advertidos 

por pedestres, no local, fizeram diligência para conter comércio clandestino e lograram achar 

o material proscrito com os pacientes (fls. 19 e 20), inexistente, ao menos nesta quadra, 

qualquer indicador para dispensar aquelas falas, válidos os depoimentos de agentes policiais 

até segunda ordem, cf. farta jurisprudência. E nem se olvide que, quando interrogados, os 

pacientes reconheceram que, ao tempo da menoridade, juntos, foram alvo de medidas 

socioeducativas de internação, exatamente por ato infracional equiparado ao tráfico (fls. 21 e 

22), o que, se não serve para identificar reincidência, não pode ser descartado como indicador 

do fato (arts. 3º do CPP e 375, do CPC, id quod plerumque accidit)" (fl. 99-100, grifei). Nesse 

sentido, cito o seguinte precedente desta Corte: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. 

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A custódia cautelar foi fundamentada na gravidade concreta do 

crime denunciado, revelada pela expressiva quantidade e natureza danosa da droga, assim 

justificando a necessária proteção da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de 

Processo Penal. 2. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus improvido" 

(AgRg no RHC 47.743/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014, grifei) 

Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de 

indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de 

plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, razão pela qual 

denego a liminar. Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e 

pormenorizadas à autoridade tida por coatora. Após, vista dos autos ao Ministério Público 

Federal. P. e I. Relator: Ministro Felix Fisher. DJE: 19/04/2017. JusBrasil. 2017. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/451019754/habeas-corpus-hc-395322-sp-2017-

0079729-6/decisao-monocratica-451019782?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 400348/SP 2017/0116638-2. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. 

NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 

POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REGIME 
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INICIAL FECHADO. ART. 42 DA LEI DE DROGAS CONSIDERADO NA 3ª FASE DA 

DOSIMETRIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PENA 

FIXADA ACIMA DE 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. LIMINAR CASSADA. Relator: Felix Fischer. DJE: 29/08/2017. JusBrasil. 

2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494860516/habeas-corpus-hc-

400348-sp-2017-0116638-2/certidao-de-julgamento-494860561?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 403730/RJ 2017/0142190-2. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06). RITO 

PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO DO RITO COMUM ORDINÁRIO. 

INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS 

DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF 

(HC-127.900). INCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 

06/11/2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524691886/habeas-

corpus-hc-403730-rj-2017-0142190-2/certidao-de-julgamento-524691949?ref=serp. Acesso 

em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 406905/SP 2017/0162821-8. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 

CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE 

PARA USO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. Relator: Ministro Felix Fischer. DJE: 13/11/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524665563/habeas-corpus-hc-

406905-sp-2017-0162821-8/certidao-de-julgamento-524665587?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 409559/SP. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO 
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DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA 

REDUTORA EM 1/3. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO UTILIZADO NA 

PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. PENA-BASE 

REDUZIDA. REDUTORA MANTIDA NO PATAMAR DE 1/3. REGIME INICIAL 

FECHADO. PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA 

APREENDIDA. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RECOMENDAM A 

SUBSTITUIÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 

OFÍCIO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 28/11/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526305600/habeas-corpus-hc-

409559-sp-2017-0181653-3/certidao-de-julgamento-526305620?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 409595/SP 2017/0181953-8. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DANO 

QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. 

FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR 

DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO COMPROVADO. WRIT NÃO CONHECIDO 

E 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. Caso 

reste evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta imputada ao paciente, sendo despiciendo 

o reexame detido dos elementos de convicção amealhados nos autos, admite-se a sua 

absolvição em sede de habeas corpus, como na hipótese em apreço. 3. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra 

patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento 

subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo 

ao erário. Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de 

cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, demonstra tão somente o 

seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo 

específico de causar dano ao patrimônio público. 4. Writ não conhecido e habeas corpus 

concedido, de ofício, para absolver o réu das imputações apuradas nos autos da Ação Penal n. 

0011225-17.2008.8.26.0073, em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP. Relator: 
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Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 11/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514518364/habeas-corpus-hc-409595-sp-2017-

0181953-8/certidao-de-julgamento-514518384?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 410152/RS 2017/0186935-6. Trata-se de 

habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS PIBER DOS SANTOS 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no 

julgamento da Apelação n. 0403060-47.2016.8.21.7000. Consta dos autos que o paciente foi 

condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma 

do art. 40, III e IV, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, na 

forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em 

regime inicial semiaberto, e 565 dias-multa (fls. 249/265). Inconformadas com a sentença, 

apelaram ambas as partes. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso de apelação 

interposto pelo representante do Parquet e proveu parcialmente o recurso defensivo para 

reduzir as penas totais para 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 490 dias-multa, mantidos 

os demais termos da condenação, conforme acórdão de fls. 282/311. Na presente impetração, 

a defesa sustenta haver constrangimento ilegal, ao fundamento de que o paciente faz jus à 

aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima, pois 

preenche todos os requisitos legais para a concessão da benesse. Uma vez aplicada fração 

maior pelo redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo-se a 

pena definitiva, sustenta ser aplicável ao caso regime inicial mais brando e a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta, ainda, negativa de vigência ao 

art. 70 do Código Penal, ante a necessidade de reconhecimento formal entre os delitos de 

tráfico de drogas e porte de armas, porquanto decorreram de uma mesma ação. Diante disso, 

pede, liminarmente e no mérito, que seja reduzida a pena aplicada ao paciente, tendo em vista 

os fundamentos acima expendidos. É o relatório. Decido. De início, o presente habeas corpus 

não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, 

nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa 

à liberdade de locomoção do paciente. No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição 

sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de 

urgência, sendo necessário aprofundado exame dos autos para a aferição de eventual 

constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da 

impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, após parecer ministerial, por 

ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a 
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liminar. Devidamente instruído, dispenso informações. Oportunamente, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Relator: Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca. DJE: 09/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/486414116/habeas-corpus-hc-410152-rs-2017-

0186935-6/decisao-monocratica-486414133?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 413562/RS 2017/0212367-5. 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. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. RÉU QUE RESPONDIA A 

OUTRA AÇÃO PELO MESMO DELITO. SÚMULA 444 DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE 

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS 

DESFAVORÁVEIS. MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO 

DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE 

VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: 

Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 14/12/2017. STJ. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=

79298387&num_registro=201702123675&data=20171214&tipo=5&formato=PDF. Acesso 

em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 417432/PR 2017/0244230-5. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO. 

PACIENTE CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM 

REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO. 

QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO 

IDÔNEO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO 

DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PENAS-BASE. PLEITO DE 

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA 

ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior 
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Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a 

não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. 

No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de 

se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - No tocante 

à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente 

em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de 

plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 

304083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A culpabilidade, para 

fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, 

apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Na espécie, as 

instâncias de origem não apreciaram concretamente a intensidade da reprovação penal, 

deixando de minudenciar a maior reprovabilidade das condutas praticadas, assentando apenas, 

de forma genérica, que agiu o réu com plena consciência em busca do resultado criminoso, 

pois enquanto imputável, tinha, na ocasião os fatos, pleno conhecimento da ilicitude de seu 

proceder, em evidente afronta ao art. 93, IX, da CF/88, que exige a motivação das decisões 

judiciais. Precedentes. - Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o 

juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto 

Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta 

social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. - 

Hipótese em que, tendo ocorrido constrangimento ilegal na valoração negativa apenas da 

culpabilidade, devem as penas-base ser proporcionalmente reduzidas. - No julgamento dos 

EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste 

Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria 

da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão 

espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. - 

A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, 

firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada 

integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior 

desvalor à conduta do acusado que ostente outra condenação pelo mesmo delito. - Na espécie, 

reconhecida a confissão, de rigor a sua compensação integral com a reincidência, mesmo 

específica, pois o caso não apontou nenhuma peculiaridade à agravante do art. 61, I, do CP, 

como a multirreincidência, por exemplo, que implicasse a necessidade de uma maior resposta 

penal. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reduzir 

as penas do paciente para 9 anos e 3 meses de reclusão e 711 dias-multa, mantidos os demais 
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termos da condenação. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 06/11/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524684122/habeas-

corpus-hc-417432-pr-2017-0244230-5/certidao-de-julgamento-524684146?ref=serp. Acesso 

em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABAS CORPUS: HC 412002/SP. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. 

PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 2 ANOS E 6 MESES DE 

RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO 

REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. A PEQUENA 

QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS PERMITE O PROPORCIONAL 

AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA APLICADA. REPRIMENDA REDUZIDA. 

REGIME PRISIONAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. 

FUNDAMENTO INIDÔNEO. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. CONDENAÇÃO 

DEFINITIVA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E 

OBJETIVAS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca. DJE: 16/10/2017.JusBrasi. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514520420/habeas-corpus-hc-412002-sp-2017-

0200352-4/certidao-de-julgamento-514520445?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 413503/SP 2017/0212006-3. HABEAS 

CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. 

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO 

SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Relator: Ministro Jorge Mussi. DJE: 

06/11/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524690433/habeas-corpus-hc-413503-sp-2017-

0212006-3/certidao-de-julgamento-524690462?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 417736/SP 2017/0246324-4. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 
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DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA 

LEI N. 11.343/06). NÃO APLICAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. 

DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. 

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO (ART. 33, § 3º, DO CP E ART. 42 

DA LEI N. 11.343/06). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Relator: Ministro Joel Ilan 

Paciornik. DJE: 04/12/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533900834/habeas-corpus-hc-417736-sp-2017-

0246324-4/certidao-de-julgamento-533900836?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 420316/SP 2017/0264108-1. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. 

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO. MAJORANTE DA 

INTERESTADUALIDADE COM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 

N. 11.343/2006. ÍNDICES APLICADOS DE 1/6. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA 

VALORADA TAMBÉM NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. MANIFESTO 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO 

DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM 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. Segundo entendimento firmado pelo STF, 

em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/AM, está vedada a utilização da natureza e da 

quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na 

terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob pena 

de indevido bis in idem (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014). 3. Hipótese em 

que o Tribunal de origem, além de compensar indevidamente a majorante da 

interestadualidade com a causa de diminuição do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, a 

pretexto de ter sido adotado os índices de aumento e de diminuição da pena em 1/6, incorreu 

em bis in in idem ao se utilizar da vultosa quantidade de droga apreendida como fundamento 

para a escolha do patamar de tal redução, dado esse também já considerado na primeira fase, 

para elevar a pena-base. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
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determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena e afaste o bis in idem 

identificado, e considere, ainda, a impossibilidade de se compensar a causa de aumento do art. 

40, V, da Lei n. 11.343/2006 com a minorante do art. 33, § 4º, da referida norma.. Relator: 

Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 27/11/2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526808544/habeas-corpus-hc-420316-sp-2017-

0264108-1/certidao-de-julgamento-526808564?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 420837/SP 2017/0268809-0. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 

DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O 

AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. QUANTIDADE 

DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE 

DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME 

FECHADO. ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS 

DIREITOS. PREJUDICADO. 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 próprio (v.g.: HC n. 

109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias 

Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). 

II - 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 n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 

2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 

28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 

n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). 

III - Não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus 

substitutivo quando cabível o recurso especial, 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. IV - A 

via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for 

necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante 

ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a 
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"dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado 

às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de 

revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante 

desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, DJe de 1º/8/2017). V - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento 

do tráfico privilegiado por parte das instância ordinárias, consubstanciada não só na 

quantidade e variedade de drogas apreendidas (138 porções de maconha, 90 pedras de crack e 

119 pinos de cocaína, além de uma balança de precisão e mais 113 pinos vázios), bem como 

na "notícia do seu efetivo envolvimento na atividade espúria, trazida por denúncias anônimas, 

conforme relatado pelos policiais militares ouvidos em audiência (fl. 43), o que justificam o 

afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. VI - Rever o entendimento das 

instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, 

necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda 

evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. VII - Por ocasião do julgamento 

do ARE n. 666.334/AM, o eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da 

matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao 

delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento 

segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na 

primeira e terceira fases do cálculo da pena. VIII - Cabe às instâncias ordinárias, ao promover 

a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe 

aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou 

na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas 

nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. IX - A col. Suprema Corte preocupou-se 

em evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e na 

definição do patamar da fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 

11.343/2006. X - A pena-base do paciente afastou-se do mínimo legal com base na 

quantidade e variedade da droga apreendida, qual seja, 138 porções de maconha, 90 pedras de 

crack e 119 pinos de cocaína, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já 

mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, houve fundamentação concreta 

quando do não reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só na quantidade 

e variedade de drogas, mas também nas demais circunstâncias em que ocorreu a apreensão 

dos entorpecentes, ou seja, a forma acondicionamento, apetrechos como balança de precisão e 

pinos vazios, além de notícia do efetivo envolvimento na atividade criminosa, trazida por 

denúncias anônimas, conforme relatado pelos policiais militares ouvidos em audiência, tudo 
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evidenciando que o acusado se dedicava a atividades criminosas. XI - A majoração da pena-

base está fundada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, ao passo que a negativa 

de minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, 

inexistindo bis in idem. XII - Na hipótese, infere-se que o v. acórdão impugnado fundamentou 

adequadamente a necessidade da fixação do regime mais gravoso, ou seja, o fechado, com 

base em elementos concretos, que estabeleceram a fixação da pena-base acima do mínimo 

legal, ensejando uma maior repressão estatal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código 

Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343/06. XIII - Mantida a pena cominada ao paciente em 

patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da 

sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos 

estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Relator: Ministro 

Felix Fischer. DJE: 01/12/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/528024852/habeas-corpus-hc-420837-sp-2017-

0268809-0/certidao-de-julgamento-528024875?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 421767/SP. A concessão de liminar em 

habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando 

demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. Na espécie, 

sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a 

presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. Ademais, 

não é recomendável o deferimento de liminar que se confunde com o mérito da pretensão 

formulada no habeas corpus (HC 306.389/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, DJe de 14/10/2014; HC 306.666/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

SEXTA TURMA, DJe de 13/1/2014). Assim, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se, à 

autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeira instância, informações - a serem 

prestadas por meio eletrônico, preferencialmente - e a senha de acesso para a consulta ao 

processo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 

Cumpridas as diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-

se. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 27/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514213876/habeas-corpus-hc-421767-sp-2017-

0275393-0/decisao-monocratica-514213911?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 421975/MS 2017/0276944-4. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. 
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TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 

QUANTIDADE DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 

N. 11.343/2006. NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. REGIME 

PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. MODO 

INTERMEDIÁRIO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO 

REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO 

CONHECIDO. 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 a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. 

A teor 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 

delituosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, 

atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a expressiva quantidade da droga 

apreendida (15,039 kg de maconha), para fixar a pena-base em 1 ano acima do mínimo 

legalmente previsto e a natureza do entorpecente para aplicar a minorante do tráfico 

privilegiado na fração de 1/4, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte. 4. Não 

configura bis in idem a aferição desfavorável da quantidade da droga, na primeira etapa da 

dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da natureza na escolha da fração do 

redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 5. Mantido o 

quantum da sanção aplicada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, inviável 

a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, b, e 44, I, ambos do Código Penal. 

6. Habeas corpus não conhecido. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 19/12/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533527370/habeas-

corpus-hc-421975-ms-2017-0276944-4/certidao-de-julgamento-533527393?ref=serp. Acesso 

em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 422965/RS. Relator: Ministro Felix 

Fischer. DJE: 12/12/17. 

 



150 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 466382/SC 2018/0219922-6. Trata-se de 

habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HUAN GUSTAVO DA SILVA 

AZEVEDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no 

julgamento da Apelação n. 0010955-60.2014.8.24.0033. Consta dos autos que o paciente foi 

condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em 

regime aberto, e 240 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006 (fls. 283/285). Inconformada, a defesa do paciente apelou e o Tribunal a quo 

proveu parcialmente o recurso para reduzir a pena imposta para 2 anos, 2 meses e 20 dias de 

reclusão, e 222 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença (fls. 365/385). No 

presente mandamus, a impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal na 

dosimetria da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias, porquanto, para o delito de 

tráfico de drogas, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas devem ser consideradas 

conjuntamente, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, porém, o juízo 

de origem e o TJSC levaram em consideração apenas a natureza (nocividade da cocaína), 

sendo que a ínfima quantidade da droga contraindicava a exasperação (10g) (fl. 8). Insurge-se, 

ademais, contra a segunda fase da dosimetria penal, ao argumento de que o Juízo de origem 

não reconheceu a confissão espontânea do Paciente, embora o Paciente tenha afirmado que a 

droga era para seu consumo (fl. 11). Por fim, argumenta que não são idôneos os fundamentos 

utilizados pelo Tribunal Estadual para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não foi considerável e, 

quanto aos maus antecedentes, há inúmeros precedentes deste Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que uma única circunstância judicial desfavorável não justifica o tratamento mais 

severo (fl. 15). Aponta, ainda, ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da condenação em relação aos excessos 

impugnados, no mérito, a exclusão da negativação da circunstância da natureza, o 

reconhecimento da confissão qualificada e a substituição da pena privativa de liberdade pela 

restritiva de direitos. É o relatório. Decido. De início, o presente habeas corpus não comporta 

conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede 

que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade 

de locomoção do paciente. No caso, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico 

manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência, sendo necessário 

aprofundado exame dos autos para a aferição de eventual constrangimento ilegal. Ademais, o 

pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado 
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em momento oportuno, após parecer ministerial, por ocasião do julgamento definitivo do 

habeas corpus pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Devidamente instruído, 

dispenso informações. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. 

Intimem-se. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 30/08/2018. JusBrasil. 

2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/619745859/habeas-corpus-hc-

466382-sc-2018-0219922-6/decisao-monocratica-619745887?ref=serp. Acesso em: 4 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. RECURSO ESPECIAL: REsp 1178348/SP 2010/0021019-2. 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 180, CAPUT, 

AMBOS DO CP. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 

EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESSES CRIMES. ROUBO MAJORADO. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA ALEGADA ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA 

CONDENAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO E CRIME 

DE QUADRILHA ARMADA. TESE DE BIS IN IDEM. FALTA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STJ. TERCEIRA FASE 

DA DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DE QUATRO 

MAJORANTES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.º 443/STJ. Relator: 

Ministro Felix Fischer. DJE: 04/10/2010. JusBrasil. 2010. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16802397/recurso-especial-resp-1178348-sp-2010-

0021019-2-stj/certidao-de-julgamento-16802400?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: RHC 

55701/BA 2015/0010375-0. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

ESTELIONATO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTAR DO TIPO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DA RECORRENTE. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - 

A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta eg. Corte, há muito 

já se firmaram no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é 

medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação 

da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência 

de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (Precedentes). II - Não se 
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verifica, da apreciação dos elementos contidos no recurso, a atipicidade da conduta pela 

ausência da elementar "obtenção de vantagem ilícita", uma vez que, fosse de fato devido o 

salário-maternidade, como alega a recorrente, não seriam necessários documentos falsos para 

instruir o pedido de concessão do benefício junto à autarquia previdenciária. III - A denúncia 

descreve que, tanto no procedimento administrativo do INSS, quanto no inquérito policial, a 

recorrente confessou que os documentos foram elaborados com o intuito exclusivo de obter, 

irregularmente, o benefício do salário-maternidade, condição que evidencia a necessidade da 

manutenção da ação penal, a fim de que se produzam provas sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa. IV - Não há se falar em incidência do princípio da insignificância na hipótese 

em que a recorrente, em tese, mediante uso de documento ideologicamente falso, obteve dos 

cofres públicos o benefício do salário-maternidade, conduta que ofende o patrimônio público, 

a fé pública e a moral administrativa. (Precedentes). Recurso ordinário desprovido. Relator: 

Ministro Felix Fischer. DJE: 27/05/2015. JusBrasil. 2015. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/192167455/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-

rhc-55701-ba-2015-0010375-0?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. Segunda Turma. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO: AgRg no Ag 602206/SC 2004/0083219-3. PROCESSUAL CIVIL - NÃO-

INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RECURSO 

ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - 

SÚMULA 284/STF - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO - SÚMULA 283/STF. 1. Os recorrentes, nas razões de recurso 

especial, não indicaram qual seria o dispositivo constitucional autorizador da via especial. 

Ainda que se suponha a interposição da irresignação pela alínea a do permissivo 

constitucional, não se demonstrou qual o dispositivo legal violado (Incidência da Súmula 

284/STF). 2. O recurso especial encontra óbice na Súmula 283 do STF, uma vez que os 

recorrentes não infirmaram os argumentos adotados pelo voto condutor do acórdão recorrido 

para negar provimento à apelação interposta. Agravo regimental improvido. Relator: Ministro 

Humberto Martins. DJE: 12/09/2006. JusBrasil. 2006. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7143998/agravo-regimental-no-agravo-de-

instrumento-agrg-no-ag-602206-sc-2004-0083219-3-stj/relatorio-e-voto-12859244. Acesso 

em: 4 set. 2019. 
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______. ______.Quinta Turma. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg 

no HC 278766/SP 2013/0333512-9. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA JUNTADA AOS AUTOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO 

DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELOS MESMOS 

FUNDAMENTOS DO DECRETO. CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE 

DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA 

SUPERVENIENTE QUE NÃO AGREGA NOVOS FUNDAMENTOS À MANUTENÇÃO 

DA CUSTÓDIA EXTREMA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO 

DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONSIDERAÇÕES 

GENÉRICAS ACERCA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministra Laurita Vaz. 

DJE: 02/09/2014. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25259541/agravo-

regimental-no-habeas-corpus-agrg-no-hc-278766-sp-2013-0333512-9-stj/certidao-de-

julgamento-25259544?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 162305/SP 2010/0026073-3. HABEAS 

CORPUS. PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO (ART. 155, § 1o. DO CPB). PENA-

BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA FINAL: 1 ANO E 3 MESES DE 

RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-

BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 231 DA 

SÚMULA DESTE STJ. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 

PELO REPOUSO NOTURNO. IRRELEVÂNCIA DE O CRIME TER SIDO COMETIDO 

EM VIA PÚBLICA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM 

DENEGADA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte, tanto que consolidado no enunciado 

231 de sua Súmula, que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução 

da pena-base abaixo do mínimo legal. 2. Para a incidência da causa especial de aumento de 

pena prevista no § 1o. do art. 155 do Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante 

o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de 

modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. 3. 

Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada. Relator: Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca. DJE: 21/06/2010. JusBrasil. 2010. Disponível em: 
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https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15268208/habeas-corpus-hc-162305-df-2010-

0026073-3-stj/certidao-de-julgamento-15268211?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 228775/MG 2011/0305426-7. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, 

§ 4º, DA LEI N. 11.343/06). QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 

TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). HEDIONDEZ. 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME FECHADO. PENAS SUPERIORES A 4 E 

INFERIORES A 8 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA 

DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 33, § 3º, DO CP E ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DAS 

REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. Relator: Ministro Joel 

Ilan Paciornik. DJE: 28/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494389348/habeas-corpus-hc-228775-mg-2011-

0305426-7/certidao-de-julgamento-494389370?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 341645/SP 2015/0295230-7. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE 

DROGAS. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 

57 E SEGUINTES DA LEI N. 11.343/2006. INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DA 

INSTRUÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA, À ÉPOCA, DO NOVO 

ENTENDIMENTO DO STF. HC N. 127.900/AM. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A 

CONDENAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. Relator: 

Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 14/11/2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524666451/habeas-corpus-hc-341645-sp-2015-

0295230-7/certidao-de-julgamento-524666472?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 356638/SP 2016/0129282-8. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS IMPETRADO 

EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO 

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
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INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. GRAVIDADE ABSTRATA DA 

CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 03/03/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443298682/habeas-

corpus-hc-356638-sp-2016-0129282-8/certidao-de-julgamento-443298722?ref=serp. Acesso 

em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 365103/RJ 2016/0201638-1. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PACIENTE PRIMÁRIO. ART. 63 

DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA AFASTADA. 

MANTIDA ATENUANTE DE MENORIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). VEDAÇÃO. PROCESSOS EM 

ANDAMENTO. DEMONSTRADA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DO DELITO DE 

TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça 

- STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para 

verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O art. 63 do Código Penal - CP 

dispõe que a reincidência está configurada somente quando o agente comete novo delito 

depois do trânsito em julgado de sentença anterior, o que não ocorreu no caso em análise. 

Precedentes. Na hipótese, verifica-se na folha de antecedentes criminais do paciente que até a 

data da prática do delito ele era primário. Dessa forma, a condenação que o paciente possui 

em outro processo não pode configurar para reincidência, devendo a pena ser redimensionada. 

3. A causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06 poderá ser 

aplicada quando cumpridos os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, 

não dedicar-se a atividades criminosa e não integrar organização criminosa. De acordo com a 

jurisprudência desta Quinta Turma, é possível utilizar processos em andamento para justificar 

o afastamento da benesse em questão quando comprovem que o agente se dedicava ao tráfico 

ilícito de entorpecentes, como no caso dos autos. Dessa forma, não resta evidenciado o 

constrangimento ilegal, haja vista que o processo anterior que o paciente possui é pela prática 

do delito de tráfico de drogas, e, assim sendo, mesmo que na época dos fatos não houvesse o 
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trânsito em julgado, resta demonstrada a habitualidade na prática do delito pelo paciente. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena total do 

paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, mantidos os 

demais termos da condenação. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 15/10/2018. 

JusBrasil. 2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/639493651/habeas-

corpus-hc-365103-rj-2016-0201638-1/certidao-de-julgamento-639493712?ref=serp. Acesso 

em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 371432/SP 2016/0243900-9. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E 

NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS (APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS DE 

COCAÍNA). FRAÇÃO PROPORCIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE 

PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE 

CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN 

IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PENAS SUPERIORES A 4 E INFERIORES A 8 ANOS. 

REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, 

DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 

PATAMAR DAS REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 03/08/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/485215567/habeas-corpus-hc-

371432-sp-2016-0243900-9/certidao-de-julgamento-485215588?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 386093/SP 2017/0013441-7. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE DROGAS PARA 

CONSUMO PRÓPRIO E DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME ABERTO E 

SUBSTITUIÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 27/04/2017. JusBrasil. 

2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465726836/habeas-corpus-hc-
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386093-sp-2017-0013441-7/certidao-de-julgamento-465726857?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 394790/SP. PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS E RESISTÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 

GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA 

JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. REGIME ABERTO E 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Felix Fischer. 

DJE: 21/08/2017. LEX ML. 2017. Disponível em: 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.5:acordao;hc:2017-

08-15;394790-1644901. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 395322/SP. DECISÃO Trata-se de 

habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício 

de GUILHERME DOS SANTOS e VICTOR HUGO PIMENTA GERALDI, em face de v. 

acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depreende-se dos 

autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, do delito capitulado no 

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva 

por meio da r. decisão de 1ª instância colacionada às fls. 69-71. Postula o impetrante, no 

presente writ, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos 

pacientes em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar. 

É o relatório. Decido. Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum 

que decretou a prisão preventiva dos pacientes está suficientemente fundamentado na 

necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e a 

variedade de entorpecentes apreendida, conforme se extrai do seguinte excerto da mencionada 

decisão impugnada, in verbis: "As circunstâncias em que foram os acusados abordados, bem 

como a considerável quantidade de droga e a maneira de acondicionamento, própria para 

comércio, indica que os indiciados faziam do tráfico de drogas um meio de vida, de modo que 

se posto em liberdade, a ordem pública ficará ameaçada" (fl. 69, grifei). O eg. Tribunal de 

origem assim se manifestou acerca do caso: "No presente caso, pese as críticas disparadas 

contra os agentes policiais, ao que nos foi dado saber, ao menos até aqui, os dois pacientes 

confessaram a posse de quantidades de duas substâncias entorpecentes distintas, cocaína e 



158 

 

maconha (fls. 21/22), presente laudo provisório revelando que ambas estavam disponíveis 

com seus respectivos efeitos ativos (exame positivo juntado a fl. 31). Os militares, advertidos 

por pedestres, no local, fizeram diligência para conter comércio clandestino e lograram achar 

o material proscrito com os pacientes (fls. 19 e 20), inexistente, ao menos nesta quadra, 

qualquer indicador para dispensar aquelas falas, válidos os depoimentos de agentes policiais 

até segunda ordem, cf. farta jurisprudência. E nem se olvide que, quando interrogados, os 

pacientes reconheceram que, ao tempo da menoridade, juntos, foram alvo de medidas 

socioeducativas de internação, exatamente por ato infracional equiparado ao tráfico (fls. 21 e 

22), o que, se não serve para identificar reincidência, não pode ser descartado como indicador 

do fato (arts. 3º do CPP e 375, do CPC, id quod plerumque accidit)" (fl. 99-100, grifei). Nesse 

sentido, cito o seguinte precedente desta Corte: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. 

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A custódia cautelar foi fundamentada na gravidade concreta do 

crime denunciado, revelada pela expressiva quantidade e natureza danosa da droga, assim 

justificando a necessária proteção da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de 

Processo Penal. 2. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus improvido" 

(AgRg no RHC 47.743/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014, grifei) 

Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de 

indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de 

plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, razão pela qual 

denego a liminar. Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e 

pormenorizadas à autoridade tida por coatora. Após, vista dos autos ao Ministério Público 

Federal. P. e I. Relator: Ministro Felix Fisher. DJE: 19/04/2017. JusBrasil. 2017. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/451019754/habeas-corpus-hc-395322-sp-2017-

0079729-6/decisao-monocratica-451019782?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 400348/SP 2017/0116638-2. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. 

NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 

POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REGIME 
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INICIAL FECHADO. ART. 42 DA LEI DE DROGAS CONSIDERADO NA 3ª FASE DA 

DOSIMETRIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PENA 

FIXADA ACIMA DE 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. LIMINAR CASSADA. Relator: Felix Fischer. DJE: 29/08/2017. JusBrasil. 

2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494860516/habeas-corpus-hc-

400348-sp-2017-0116638-2/certidao-de-julgamento-494860561?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 403730/RJ 2017/0142190-2. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06). RITO 

PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO DO RITO COMUM ORDINÁRIO. 

INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS 

DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF 

(HC-127.900). INCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 

06/11/2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524691886/habeas-

corpus-hc-403730-rj-2017-0142190-2/certidao-de-julgamento-524691949?ref=serp. Acesso 

em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 406905/SP 2017/0162821-8. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 

CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE 

PARA USO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. Relator: Ministro Felix Fischer. DJE: 13/11/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524665563/habeas-corpus-hc-

406905-sp-2017-0162821-8/certidao-de-julgamento-524665587?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 409559/SP. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO 
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DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA 

REDUTORA EM 1/3. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO UTILIZADO NA 

PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. PENA-BASE 

REDUZIDA. REDUTORA MANTIDA NO PATAMAR DE 1/3. REGIME INICIAL 

FECHADO. PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA 

APREENDIDA. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RECOMENDAM A 

SUBSTITUIÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 

OFÍCIO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 28/11/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526305600/habeas-corpus-hc-

409559-sp-2017-0181653-3/certidao-de-julgamento-526305620?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 409595/SP 2017/0181953-8. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DANO 

QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. 

FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR 

DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO COMPROVADO. WRIT NÃO CONHECIDO 

E 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. Caso 

reste evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta imputada ao paciente, sendo despiciendo 

o reexame detido dos elementos de convicção amealhados nos autos, admite-se a sua 

absolvição em sede de habeas corpus, como na hipótese em apreço. 3. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra 

patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento 

subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo 

ao erário. Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de 

cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, demonstra tão somente o 

seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo 

específico de causar dano ao patrimônio público. 4. Writ não conhecido e habeas corpus 

concedido, de ofício, para absolver o réu das imputações apuradas nos autos da Ação Penal n. 

0011225-17.2008.8.26.0073, em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP. Relator: 
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Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 11/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514518364/habeas-corpus-hc-409595-sp-2017-

0181953-8/certidao-de-julgamento-514518384?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 410152/RS 2017/0186935-6. Trata-se de 

habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS PIBER DOS SANTOS 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no 

julgamento da Apelação n. 0403060-47.2016.8.21.7000. Consta dos autos que o paciente foi 

condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma 

do art. 40, III e IV, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, na 

forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em 

regime inicial semiaberto, e 565 dias-multa (fls. 249/265). Inconformadas com a sentença, 

apelaram ambas as partes. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso de apelação 

interposto pelo representante do Parquet e proveu parcialmente o recurso defensivo para 

reduzir as penas totais para 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 490 dias-multa, mantidos 

os demais termos da condenação, conforme acórdão de fls. 282/311. Na presente impetração, 

a defesa sustenta haver constrangimento ilegal, ao fundamento de que o paciente faz jus à 

aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima, pois 

preenche todos os requisitos legais para a concessão da benesse. Uma vez aplicada fração 

maior pelo redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo-se a 

pena definitiva, sustenta ser aplicável ao caso regime inicial mais brando e a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta, ainda, negativa de vigência ao 

art. 70 do Código Penal, ante a necessidade de reconhecimento formal entre os delitos de 

tráfico de drogas e porte de armas, porquanto decorreram de uma mesma ação. Diante disso, 

pede, liminarmente e no mérito, que seja reduzida a pena aplicada ao paciente, tendo em vista 

os fundamentos acima expendidos. É o relatório. Decido. De início, o presente habeas corpus 

não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, 

nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa 

à liberdade de locomoção do paciente. No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição 

sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de 

urgência, sendo necessário aprofundado exame dos autos para a aferição de eventual 

constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da 

impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, após parecer ministerial, por 

ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a 
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liminar. Devidamente instruído, dispenso informações. Oportunamente, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Relator: Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca. DJE: 09/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/486414116/habeas-corpus-hc-410152-rs-2017-

0186935-6/decisao-monocratica-486414133?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 413562/RS 2017/0212367-5. 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. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. RÉU QUE RESPONDIA A 

OUTRA AÇÃO PELO MESMO DELITO. SÚMULA 444 DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE 

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS 

DESFAVORÁVEIS. MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO 

DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE 

VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: 

Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 14/12/2017. STJ. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=

79298387&num_registro=201702123675&data=20171214&tipo=5&formato=PDF. Acesso 

em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 417432/PR 2017/0244230-5. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO. 

PACIENTE CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM 

REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO. 

QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO 

IDÔNEO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO 

DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PENAS-BASE. PLEITO DE 

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA 

ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior 
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Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a 

não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. 

No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de 

se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - No tocante 

à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente 

em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de 

plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 

304083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A culpabilidade, para 

fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, 

apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Na espécie, as 

instâncias de origem não apreciaram concretamente a intensidade da reprovação penal, 

deixando de minudenciar a maior reprovabilidade das condutas praticadas, assentando apenas, 

de forma genérica, que agiu o réu com plena consciência em busca do resultado criminoso, 

pois enquanto imputável, tinha, na ocasião os fatos, pleno conhecimento da ilicitude de seu 

proceder, em evidente afronta ao art. 93, IX, da CF/88, que exige a motivação das decisões 

judiciais. Precedentes. - Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o 

juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto 

Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta 

social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. - 

Hipótese em que, tendo ocorrido constrangimento ilegal na valoração negativa apenas da 

culpabilidade, devem as penas-base ser proporcionalmente reduzidas. - No julgamento dos 

EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste 

Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria 

da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão 

espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. - 

A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, 

firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada 

integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior 

desvalor à conduta do acusado que ostente outra condenação pelo mesmo delito. - Na espécie, 

reconhecida a confissão, de rigor a sua compensação integral com a reincidência, mesmo 

específica, pois o caso não apontou nenhuma peculiaridade à agravante do art. 61, I, do CP, 

como a multirreincidência, por exemplo, que implicasse a necessidade de uma maior resposta 

penal. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reduzir 

as penas do paciente para 9 anos e 3 meses de reclusão e 711 dias-multa, mantidos os demais 
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termos da condenação. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 06/11/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524684122/habeas-

corpus-hc-417432-pr-2017-0244230-5/certidao-de-julgamento-524684146?ref=serp. Acesso 

em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABAS CORPUS: HC 412002/SP. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. 

PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 2 ANOS E 6 MESES DE 

RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO 

REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. A PEQUENA 

QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS PERMITE O PROPORCIONAL 

AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA APLICADA. REPRIMENDA REDUZIDA. 

REGIME PRISIONAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. 

FUNDAMENTO INIDÔNEO. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. CONDENAÇÃO 

DEFINITIVA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E 

OBJETIVAS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca. DJE: 16/10/2017.JusBrasi. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514520420/habeas-corpus-hc-412002-sp-2017-

0200352-4/certidao-de-julgamento-514520445?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 413503/SP 2017/0212006-3. HABEAS 

CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. 

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO 

SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Relator: Ministro Jorge Mussi. DJE: 

06/11/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524690433/habeas-corpus-hc-413503-sp-2017-

0212006-3/certidao-de-julgamento-524690462?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 417736/SP 2017/0246324-4. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 
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DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA 

LEI N. 11.343/06). NÃO APLICAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. 

DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. 

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO (ART. 33, § 3º, DO CP E ART. 42 

DA LEI N. 11.343/06). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Relator: Ministro Joel Ilan 

Paciornik. DJE: 04/12/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533900834/habeas-corpus-hc-417736-sp-2017-

0246324-4/certidao-de-julgamento-533900836?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 420316/SP 2017/0264108-1. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. 

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO. MAJORANTE DA 

INTERESTADUALIDADE COM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 

N. 11.343/2006. ÍNDICES APLICADOS DE 1/6. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA 

VALORADA TAMBÉM NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. MANIFESTO 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO 

DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM 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. Segundo entendimento firmado pelo STF, 

em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/AM, está vedada a utilização da natureza e da 

quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na 

terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob pena 

de indevido bis in idem (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014). 3. Hipótese em 

que o Tribunal de origem, além de compensar indevidamente a majorante da 

interestadualidade com a causa de diminuição do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, a 

pretexto de ter sido adotado os índices de aumento e de diminuição da pena em 1/6, incorreu 

em bis in in idem ao se utilizar da vultosa quantidade de droga apreendida como fundamento 

para a escolha do patamar de tal redução, dado esse também já considerado na primeira fase, 

para elevar a pena-base. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 



166 

 

determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena e afaste o bis in idem 

identificado, e considere, ainda, a impossibilidade de se compensar a causa de aumento do art. 

40, V, da Lei n. 11.343/2006 com a minorante do art. 33, § 4º, da referida norma.. Relator: 

Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 27/11/2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/526808544/habeas-corpus-hc-420316-sp-2017-

0264108-1/certidao-de-julgamento-526808564?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 420837/SP 2017/0268809-0. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 

DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O 

AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. QUANTIDADE 

DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE 

DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME 

FECHADO. ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS 

DIREITOS. PREJUDICADO. 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 próprio (v.g.: HC n. 

109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias 

Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). 

II - 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 n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 

2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 

28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 

n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). 

III - Não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus 

substitutivo quando cabível o recurso especial, 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. IV - A 

via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for 

necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante 

ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a 
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"dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado 

às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de 

revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante 

desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, DJe de 1º/8/2017). V - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento 

do tráfico privilegiado por parte das instância ordinárias, consubstanciada não só na 

quantidade e variedade de drogas apreendidas (138 porções de maconha, 90 pedras de crack e 

119 pinos de cocaína, além de uma balança de precisão e mais 113 pinos vázios), bem como 

na "notícia do seu efetivo envolvimento na atividade espúria, trazida por denúncias anônimas, 

conforme relatado pelos policiais militares ouvidos em audiência (fl. 43), o que justificam o 

afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. VI - Rever o entendimento das 

instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, 

necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda 

evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. VII - Por ocasião do julgamento 

do ARE n. 666.334/AM, o eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da 

matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao 

delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento 

segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na 

primeira e terceira fases do cálculo da pena. VIII - Cabe às instâncias ordinárias, ao promover 

a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe 

aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou 

na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas 

nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. IX - A col. Suprema Corte preocupou-se 

em evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e na 

definição do patamar da fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 

11.343/2006. X - A pena-base do paciente afastou-se do mínimo legal com base na 

quantidade e variedade da droga apreendida, qual seja, 138 porções de maconha, 90 pedras de 

crack e 119 pinos de cocaína, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já 

mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, houve fundamentação concreta 

quando do não reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só na quantidade 

e variedade de drogas, mas também nas demais circunstâncias em que ocorreu a apreensão 

dos entorpecentes, ou seja, a forma acondicionamento, apetrechos como balança de precisão e 

pinos vazios, além de notícia do efetivo envolvimento na atividade criminosa, trazida por 

denúncias anônimas, conforme relatado pelos policiais militares ouvidos em audiência, tudo 
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evidenciando que o acusado se dedicava a atividades criminosas. XI - A majoração da pena-

base está fundada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, ao passo que a negativa 

de minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, 

inexistindo bis in idem. XII - Na hipótese, infere-se que o v. acórdão impugnado fundamentou 

adequadamente a necessidade da fixação do regime mais gravoso, ou seja, o fechado, com 

base em elementos concretos, que estabeleceram a fixação da pena-base acima do mínimo 

legal, ensejando uma maior repressão estatal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código 

Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343/06. XIII - Mantida a pena cominada ao paciente em 

patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da 

sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos 

estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Relator: Ministro 

Felix Fischer. DJE: 01/12/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/528024852/habeas-corpus-hc-420837-sp-2017-

0268809-0/certidao-de-julgamento-528024875?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 421767/SP. A concessão de liminar em 

habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando 

demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. Na espécie, 

sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a 

presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. Ademais, 

não é recomendável o deferimento de liminar que se confunde com o mérito da pretensão 

formulada no habeas corpus (HC 306.389/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, DJe de 14/10/2014; HC 306.666/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

SEXTA TURMA, DJe de 13/1/2014). Assim, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se, à 

autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeira instância, informações - a serem 

prestadas por meio eletrônico, preferencialmente - e a senha de acesso para a consulta ao 

processo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 

Cumpridas as diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-

se. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 27/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/514213876/habeas-corpus-hc-421767-sp-2017-

0275393-0/decisao-monocratica-514213911?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 421975/MS 2017/0276944-4. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. 



169 

 

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 

QUANTIDADE DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 

N. 11.343/2006. NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. REGIME 

PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. MODO 

INTERMEDIÁRIO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO 

REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO 

CONHECIDO. 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 a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. 

A teor 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 

delituosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, 

atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a expressiva quantidade da droga 

apreendida (15,039 kg de maconha), para fixar a pena-base em 1 ano acima do mínimo 

legalmente previsto e a natureza do entorpecente para aplicar a minorante do tráfico 

privilegiado na fração de 1/4, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte. 4. Não 

configura bis in idem a aferição desfavorável da quantidade da droga, na primeira etapa da 

dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da natureza na escolha da fração do 

redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 5. Mantido o 

quantum da sanção aplicada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, inviável 

a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, b, e 44, I, ambos do Código Penal. 

6. Habeas corpus não conhecido. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. DJE: 19/12/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533527370/habeas-

corpus-hc-421975-ms-2017-0276944-4/certidao-de-julgamento-533527393?ref=serp. Acesso 

em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 422965/RS. Relator: Ministro Felix 

Fischer. DJE: 12/12/17. 
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______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 466382/SC 2018/0219922-6. Trata-se de 

habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HUAN GUSTAVO DA SILVA 

AZEVEDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no 

julgamento da Apelação n. 0010955-60.2014.8.24.0033. Consta dos autos que o paciente foi 

condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em 

regime aberto, e 240 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006 (fls. 283/285). Inconformada, a defesa do paciente apelou e o Tribunal a quo 

proveu parcialmente o recurso para reduzir a pena imposta para 2 anos, 2 meses e 20 dias de 

reclusão, e 222 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença (fls. 365/385). No 

presente mandamus, a impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal na 

dosimetria da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias, porquanto, para o delito de 

tráfico de drogas, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas devem ser consideradas 

conjuntamente, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, porém, o juízo 

de origem e o TJSC levaram em consideração apenas a natureza (nocividade da cocaína), 

sendo que a ínfima quantidade da droga contraindicava a exasperação (10g) (fl. 8). Insurge-se, 

ademais, contra a segunda fase da dosimetria penal, ao argumento de que o Juízo de origem 

não reconheceu a confissão espontânea do Paciente, embora o Paciente tenha afirmado que a 

droga era para seu consumo (fl. 11). Por fim, argumenta que não são idôneos os fundamentos 

utilizados pelo Tribunal Estadual para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não foi considerável e, 

quanto aos maus antecedentes, há inúmeros precedentes deste Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que uma única circunstância judicial desfavorável não justifica o tratamento mais 

severo (fl. 15). Aponta, ainda, ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da condenação em relação aos excessos 

impugnados, no mérito, a exclusão da negativação da circunstância da natureza, o 

reconhecimento da confissão qualificada e a substituição da pena privativa de liberdade pela 

restritiva de direitos. É o relatório. Decido. De início, o presente habeas corpus não comporta 

conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede 

que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade 

de locomoção do paciente. No caso, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico 

manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência, sendo necessário 

aprofundado exame dos autos para a aferição de eventual constrangimento ilegal. Ademais, o 

pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado 



171 

 

em momento oportuno, após parecer ministerial, por ocasião do julgamento definitivo do 

habeas corpus pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Devidamente instruído, 

dispenso informações. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. 

Intimem-se. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJE: 30/08/2018. JusBrasil. 

2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/619745859/habeas-corpus-hc-

466382-sc-2018-0219922-6/decisao-monocratica-619745887?ref=serp. Acesso em: 4 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. RECURSO ESPECIAL: REsp 1178348/SP 2010/0021019-2. 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 180, CAPUT, 

AMBOS DO CP. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 

EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESSES CRIMES. ROUBO MAJORADO. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA ALEGADA ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA 

CONDENAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO E CRIME 

DE QUADRILHA ARMADA. TESE DE BIS IN IDEM. FALTA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STJ. TERCEIRA FASE 

DA DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DE QUATRO 

MAJORANTES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.º 443/STJ. Relator: 

Ministro Felix Fischer. DJE: 04/10/2010. JusBrasil. 2010. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16802397/recurso-especial-resp-1178348-sp-2010-

0021019-2-stj/certidao-de-julgamento-16802400?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: RHC 

55701/BA 2015/0010375-0. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

ESTELIONATO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTAR DO TIPO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DA RECORRENTE. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - 

A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta eg. Corte, há muito 

já se firmaram no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é 

medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação 

da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência 

de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (Precedentes). II - Não se 
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verifica, da apreciação dos elementos contidos no recurso, a atipicidade da conduta pela 

ausência da elementar "obtenção de vantagem ilícita", uma vez que, fosse de fato devido o 

salário-maternidade, como alega a recorrente, não seriam necessários documentos falsos para 

instruir o pedido de concessão do benefício junto à autarquia previdenciária. III - A denúncia 

descreve que, tanto no procedimento administrativo do INSS, quanto no inquérito policial, a 

recorrente confessou que os documentos foram elaborados com o intuito exclusivo de obter, 

irregularmente, o benefício do salário-maternidade, condição que evidencia a necessidade da 

manutenção da ação penal, a fim de que se produzam provas sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa. IV - Não há se falar em incidência do princípio da insignificância na hipótese 

em que a recorrente, em tese, mediante uso de documento ideologicamente falso, obteve dos 

cofres públicos o benefício do salário-maternidade, conduta que ofende o patrimônio público, 

a fé pública e a moral administrativa. (Precedentes). Recurso ordinário desprovido. Relator: 

Ministro Felix Fischer. DJE: 27/05/2015. JusBrasil. 2015. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/192167455/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-

rhc-55701-ba-2015-0010375-0?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. Sexta Turma. HABEAS CORPUS: HC 56/ SC 1989/0008704-5. PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE HABEAS CORPUS. 

CONHECIMENTO. OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO POR ADVOGADO. 

EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE. INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. 

LIMITES. 1- CONHECE-SE DE PEDIDO ORIGINARIO DE HABEAS CORPUS, AINDA 

QUE FORMULADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINARIO CABIVEL DE 

DECISÃO NEGATORIA DE HABEAS CORPUS, POSTO QUE O OBICE DA ORDEM 

CONSTITUCIONAL ANTERIOR (ART. 119, C, DA CONSTITUIÇÃO REVOGADA), 

NEM MESMO EM RELAÇÃO AO STF FOI REPRODUZIDO NA VIGENTE. 2- A 

INVIOLABILIDADE INSCRITA NO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO, EM FAVOR DO 

EXERCICIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO, ESTA CONDICIONADA AOS LIMITES 

DA LEI. 3- OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO, NA DISCUSSÃO DA CAUSA, POR 

ADVOGADO, NÃO CONSTITUEM INJURIA PUNIVEL, NOS TERMOS DO ART. 142 I 

DO CÓDIGO PENAL, INEXISTINDO, POIS, JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 

HABEAS CORPUS CONCEDIDO. Relator: Ministro Dias Trindade. DJE: 18/09/1989. 

JusBrasil. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/589265/habeas-corpus-

hc-56-sc-1989-0008704-5. Acesso em: 4 set. 2019. 
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______. ______. ______. HC 119.070/SP 2008/0233795-8. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 

CONHECIMENTO DO WRIT. ROUBO MAJORADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 

DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISUM 

FUNDAMENTADO NA PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA 

DE PROVAS OU DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR 

IMPORTÂNCIA. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA PROVA. 

DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO 

EMPREGO DE ARMA. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. SÚMULA 174/STJ 

CANCELADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. IMPOSIÇÃO DE 

REGIME MAIS GRAVOSO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. 

SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. 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. Não há falar em 

nulidade do acórdão por falta de fundamentação quanto à participação do réu na empreitada 

criminosa, quando apontados fundamentos nesse sentido, mesmo que não extensivamente 

detalhados, com valoração da prova dos autos. Precedentes. 3. A via estreita do writ não é 

apropriada à análise do pleito de absolvição por falta de provas para a condenação ou de 

reconhecimento da minorante da participação de menor importância, dada a necessidade de 

reexame do material cognitivo produzido nos autos, para se infirmar o entendimento firmado 

pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. 4. Desde o cancelamento 

da Súmula 174/STJ, restou consagrado que a atemorização da vítima pelo emprego de 

simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto à configuração da majorante prevista no 

inciso Ido § 2º do art. 157 do CP, por ausência de incremento no risco ao bem jurídico 

tutelado, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de 

roubo. 5. O estabelecimento do regime fechado, sem qualquer fundamento concreto, em se 

tratando de réu primário, de bons antecedentes, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, 

contraria o disposto nas Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida de ofício para reduzir as penas a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-

multa e fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva. Relator: Ministro 

Nefi Cordeiro. DJE: 26/05/2015. JusBrasil. 2015. Disponível em: 
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https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/191631070/habeas-corpus-hc-119070-sp-2008-

0233795-8/certidao-de-julgamento-191631084?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 202855/SP. Sexta Turma. HABEAS 

CORPUS. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA1. A conclusão acerca 

da inexistência de animus necandi, com a consequente desclassificação do crime de tentativa 

de homicídio para o delito de perigo para a vida de outrem, tal como pretendido, necessita da 

análise aprofundada da matéria fático-probatória contida nos autos, o que é vedado na via 

estreita do habeas corpus, remédio constitucional caracterizado pelo rito célere e cognição 

sumária. 2. Ademais, o Tribunal de origem, ao manter a pronúncia do paciente em relação a 

uma das vítimas contidas na denúncia, procedeu com minucioso cotejo das provas contidas 

nos autos, elencando, exaustivamente, os elementos de convicção que motivaram a decisão, 3. 

Habeas corpus não conhecido. Relator: Ministro Haroldo Rodrigues. DJE: 21/03/2012. 

JusBrasil. 2012. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21609820/habeas-

corpus-hc-202855-sp-2011-0077257-8-stj/inteiro-teor-21609821. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 209413/BA 2011/0133364-2. HABEAS 

CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME SOCIETÁRIO. CRIME AMBIENTAL.INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. 

Relator: Ministro Sebastião Reis Junior. DJE: 28/03/12. JusBrasil. 2012. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21605238/habeas-corpus-hc-209413-ba-2011-

0133364-2-stj/certidao-de-julgamento-21605241?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 282259/SP 2013/0377684-1. HABEAS 

CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CONCURSO 

MATERIAL. RECLASSIFICAÇÃO. ARMAS UTILIZADAS COMO GARANTIA DO 

SUCESSO DA MERCANCIA ILÍCITA. ABSORÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE 

AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. 

Relator: Ministro Sebastião Reis Junior. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/508064779/habeas-corpus-hc-282259-sp-2013-

0377684-1/certidao-de-julgamento-508064821?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 
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______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 356179/MT 2016/0125399-0. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME 

AMBIENTAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. 

TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NEGATIVA DE AUTORIA E 

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NA 

CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE PERDURAM MAIS DE 2 

ANOS. AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA OBJETIVA DO TÉRMINO DO INQUÉRITO 

POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e deste Superior Tribunal de Justiça - 

STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para 

verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O pedido de reconhecimento de 

nulidade do inquérito policial decorrente da utilização de provas apresentadas em processo 

diverso, no qual foi firmada transação penal, não foi deduzido perante o Tribunal de origem, 

que não teve a oportunidade de se manifestar quanto a essa insurgência. Assim, inviável 

qualquer exame, por este Superior Tribunal de Justiça, da alegação aqui apresentada, sob pena 

de se incidir em indevida supressão de instância 3. É inadmissível o enfrentamento das 

alegações de ausência de justa causa, bem como de ausência dos indícios da autoria e de 

materialidade, na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que 

deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 4. 

Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura 

constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, apto a ensejar 

o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, 

jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 5. In 

casu, o paciente foi indiciado, nos autos do Inquérito Policial, tendo sido decretada sua prisão 

preventiva em 2/7/2014, substituída por medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal de 

origem, em 8/4/2015. Verifica-se dos autos, ainda, que até a presente data, o inquérito policial 

não foi concluído, não havendo sequer sido iniciada a persecução penal contra o paciente. De 

fato, trata-se de delitos cuja apuração não detém complexidade e cujo excesso de prazo para 

conclusão do inquérito policial foi reconhecido pelo Magistrado de piso e pelo Tribunal de 
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origem. Assim, afigura-se desarrazoada e desproporcional a manutenção das medidas 

cautelares diversas da prisão impostas ao paciente por quase três anos sem que se possa 

atribuir à sua defesa qualquer responsabilidade pela delonga na conclusão do inquérito 

policial, que ainda não possui perspectiva objetiva de ultimação. Habeas corpus não 

conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar as medidas cautelares diversas da prisão 

impostas ao paciente. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. DJE: 30/06/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/482792233/habeas-corpus-hc-

356179-mt-2016-0125399-0/certidao-de-julgamento-482792311?ref=serp. Acesso em: 4 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 373364/RS 2016/0258397-3. HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE 

PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. 

POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. ORDEM 

CONCEDIDA. 1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação 

entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, 

que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 2. 

A concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse 

conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em 

conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias 

entorpecentes para fins medicinais. 3. Em nenhum momento, o paciente foi pego vendendo, 

expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. Também não há nenhuma referência a 

prévio monitoramento de suas atividades. Ademais, os próprios policiais ouvidos em juízo 

afirmaram que "não foi encontrado qualquer outro apetrecho que comprovasse o comércio da 

droga". Some-se a isso o fato de o Tribunal de origem haver negado a incidência da minorante 

prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sem nenhuma justificativa concreta (fl. 228). 

Ainda, o paciente, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons 

antecedentes. Assim, não havendo sido presenciada situação de mercancia, remanescem 

somente as condutas de guardar e trazer consigo, ambas previstas no tipo descrito no caput do 

art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. A apreensão de apenas 0,7 g de crack e a ausência de 

diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância 

evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da 

Lei n. 11.343/2006. 5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação 

do delito imputado ao paciente não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, 
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procedimento, de fato, vedado na via estreita do habeas corpus. O caso em análise, 

diversamente, demanda apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados 

nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução 

probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada ao 

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 6. Habeas corpus concedido, para cassar o acórdão 

impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que condenou o paciente pela prática 

do crime previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 e, consequentemente, declarou 

extinta a sua punibilidade, diante do cumprimento de medida mais severa do que a pena 

aplicável. Ainda, confirmada a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso. 

Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. DJE: 02/03/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443368335/habeas-corpus-hc-373364-rs-2016-

0258397-3/certidao-de-julgamento-443368373?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 382870/RJ. HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-

BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA. EXASPERAÇÃO 

JUSTIFICADA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FEITOS EM CURSO. 

IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 444/STJ. REGIME MAIS 

GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE. 1. A dosimetria é 

uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização 

da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em 

regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. 2. In casu, o juízo singular invocou 

elementos concretos que justificam acréscimo da pena-base, em relação ao delito de tráfico de 

drogas, a saber, a quantidade de drogas (173,40 g de maconha e 202,50 g de cocaína), 

atendendo ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Todavia, existe manifesta ilegalidade no 

tocante ao incremento das penas-base (crimes de tráfico e receptação), visto que processos 

criminais em curso não respaldam a valoração negativa da conduta social do paciente, sendo 

de rigor o decote no incremento sancionatório. 3. Fixada a reprimenda corporal em patamar 

superior a 4 (quatro) anos, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, é 

apropriado o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º c.c § 3º, 

do Código Penal. 4. Ordem concedida, em parte, para reduzir as penas do paciente para 6 

(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, 

mantidos os demais termos da condenação. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 

DJE: 04/04/2017. LEX ML. 2017. Disponível em: 
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https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.6:acordao;hc:2017-

03-28;382870-1607599. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 381351/SC 2016/0320319-8. PENAL E 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE 

ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO 

CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 

DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO 

LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A 

ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE 

CONCEDIDA. 1. Não se vislumbra violação ao disposto no artigo 155 do Código de 

Processo Penal quando a análise da fundamentação utilizada na sentença permite a conclusão 

de que foram utilizadas provas confirmadas em juízo para respaldar a condenação. 2. 

Ademais, infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação 

do paciente, ao argumento de invalidade dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, é 

procedimento que demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inadmissível na 

via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta 

Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da 

pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar 

evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior 

aprofundamento no acervo fático-probatório. 4. Para os crimes relacionados ao tráfico de 

drogas, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 esclarece que o magistrado, ao estabelecer a sanção, 

considerará, com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a 

natureza e a quantidade do produto ou da substância apreendida. Com efeito, em certos casos, 

a elevada quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos demonstram um grau mais 

elevado de dedicação à atividade criminosa, ensejando maior reprovabilidade da conduta, o 

que autoriza a exasperação da pena-base, conforme a discricionariedade juridicamente 

vinculada do magistrado. 5. Na hipótese, contudo, o aumento operado mostrou-se 

desproporcional, sobretudo em razão da inexpressiva quantidade de droga apreendida - 9,2g 

(nove gramas e dois decigramas) de maconha e cocaína - e da ausência de qualquer outra 

circunstância desfavorável, devendo a pena-base ser reconduzida ao mínimo legal. 6. A partir 

do julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, a Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é possível a compensação entre a 

agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 7. Ordem parcialmente 
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concedida para redimensionar a pena do paciente para 8 anos e 10 meses de reclusão, 

mantidos os demais termos da condenação. Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 

DJE: 27/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/515534743/habeas-corpus-hc-381351-sc-2016-

0320319-8/certidao-de-julgamento-515534829?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 386226/BA 2017/0014291-2. HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIORMENTE À ABERTURA DE PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. 

NULIDADE RELATIVA. Relator: Ministro Sebastião Reis. DJE: 11/05/2017. JusBrasil. 

2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465704256/habeas-corpus-hc-

386226-ba-2017-0014291-2/certidao-de-julgamento-465704276?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 388711/SP. PENAL E PROCESSO 

PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO ENFRENTADO NA 

ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DO HC. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO 

DEFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA 

DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS 

DENEGADO. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. DJE: 16/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/511209085/habeas-corpus-hc-388711-sp-2017-

0033466-0/certidao-de-julgamento-511209107?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 388778/SP 2017/0034061-6. HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 

APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 

REGIME INICIAL MAIS BRANDO. MODO SEMIABERTO QUE SE MOSTRA DEVIDO. 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Relatora: Maria Thereza de Assis Moura. DJE: 

24/08/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 
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https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/491775663/habeas-corpus-hc-388778-sp-2017-

0034061-6/certidao-de-julgamento-491775679?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 391387/SP 2017/0050615-1. HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA 

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE INCIDÊNCIA. QUANTIDADE DA 

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 

AUSÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE 

PREJUDICADA. PENA DE MULTA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. INADEQUAÇÃO 

DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 

PARCIAL CONHECIMENTO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJE: 13/06/2017. JusBrasil. 2017. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/471970399/habeas-corpus-hc-

391387-sp-2017-0050615-1/certidao-de-julgamento-471970425?ref=serp. Acesso em: 5 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 393231/RJ 2017/0064014-6. 

ROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 

DA LEI N. 11.343/2005. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. Relator: Ministro Nefi 

Cordeiro. DJE: 01/12/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533900596/habeas-corpus-hc-393231-rj-2017-

0064014-6/certidao-de-julgamento-533900619?ref=serp. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 399833/SP 2017/0112468-0. Trata-se de 

habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIO CESAR DE AGUIAR, 

apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(Apelação Criminal n.º 0029630-65.2014.8.26.0114). Consta dos autos que, por fatos datados 

de 27.7.2014, o paciente foi condenado, em 20.5.2015, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) 

meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 194 (cento e noventa e 

quatro) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 33, caput, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 

(Processo n.º 0029630-65.2014.8.26.0114, Controle n.º 1312/2014, da 1.ª Vara Criminal da 

Comarca de Campinas/SP). Foi vedado ao réu o recurso em liberdade. Confiram-se estes 
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excertos do édito condenatório (fls. 23/26): "(...) Passo, agora, à dosagem da pena PENA. O 

réu é primário e sem antecedentes criminais. No entanto, considerando o teor do artigo 42 da 

já mencionada Lei de Tóxicos, bem como a elevada quantidade da substância entorpecente 

apreendida (aproximadamente 254,6 g de cocaína, dividida e acondicionada em 414 

eppendorfs, e 163,5g de maconha, acondicionada em 156 invólucros plásticos), fíxo-lhe a 

pena-base um pouco acima do mínimo legal, a segregativa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses 

de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculado o 

seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Muito embora menor de 21 anos, 

inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Neste sentido: 'A incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal' (Súmula 231 STJ). 

Fixei o 'quantum' unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação 

econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 125). No entanto, levando em 

consideração o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova 

Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e que não há prova 

alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir 

ambas as penas em 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 1 (um) 

ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Não obstante 

tenha o Ministério Público, em debates, opinado pelo não cabimento desta diminuição, uma 

vez que o réu está sendo processado por porte de arma, verifico ser ela cabível uma vez que 

não se tem noticia de eventual condenação, de modo que, em tese, pode o réu até mesmo ser 

absolvido no processo que tramita na 6a Vara Criminal local. Por fim, não obstante a recente 

Resolução do Senado Federal, que suspendeu os efeitos do artigo 33, § 4.º, da Lei de Drogas, 

na parte em que vedava a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

verifica-se que a proibição ainda subsiste, tudo de acordo com o disposto no artigo 44, da 

mesma Lei de Tóxicos, que veda, expressamente, essa substituição. (...) Ainda, verifico que o 

réu deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime semiaberto. Deve-se observar 

que esta magistrada também observou a data da prisão em flagrante (27/07/20141 para a 

fixação do regime inicial de cumprimento de pena (art 387, § 2.º, do CPP, tudo de acordo com 

as alterações previstas na Lei n.º 12.736/2012). Desta forma, recomende-se o réu na prisão em 

que se encontra. (...)" Não se resignando, o Parquet interpôs recurso de apelação, cujo 

provimento foi dado pelo Tribunal de origem, em 19.5.2016, afastando a causa de diminuição 

e fixando a sanção em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento 

de 500 (quinhentos) dias-multa. Não obstante, no julgamento do AREsp n.º 1.042.316/SP, 

interposto pelo ora paciente, determinou-se a reanálise pelo Colegiado a quo da minorante, 
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expurgando o fundamento da quantidade e diversidade de drogas, vez que já utilizado em fase 

anterior da dosimetria da pena. Em novel assentada, datada de 6.4.2017, o Tribunal local 

manteve o afastamento da minorante, agora sob a seguinte motivação (fls. 12/13): "Atendendo 

a determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, passo a reanalisar a possibilidade de 

aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei nº 

11.343/06. Com efeito, a quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias que, 

no procedimento de dosimetria da pena, podem ser consideradas, pelo magistrado, a seu 

critério, na fixação da pena-base ou como fatores a balizar a redução de pena estabelecida no 

artigo 33, § 4o, da Lei nº 11.343/06, vedando-se apenas que sejam tomadas em conta, 

cumulativamente, em ambas as fases, de molde a evitar o 'bis in idem' (STF, HC nº 120.604, 

Rel. Min. Luiz Fux; Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

In casu, restou comprovado que o acusado, ora agravante, foi surpreendido por policiais 

militares quando trazia consigo, aproximadamente, 254,6 gramas de 'cocaína', acondicionada 

em 414 'eppendorfs', e 163,5 gramas de 'maconha', acondicionada em 156 invólucros 

plásticos. Indubitavelmente, a expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes 

apreendidos constitui fator que aumenta o grau de culpabilidade da conduta, bem como 

demonstra intensa dedicação do acusado às atividades criminosas, de modo que serve de 

fundamento idôneo para negar o benefício previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06. 

Ora, não pode de forma alguma ser o acusado considerado o traficante principiante, a quem se 

destina o apenamento mais brando. Portanto, entendo inviável, no caso vertente, a aplicação 

do redutor previsto no artigo 33, § 4.º da Lei nº 11.343/06. Do exposto, MANTENHO O 

JULGADO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS." Daí o presente 

mandamus, no qual alega o impetrante, em suma, que a essência do argumento adotado no 

aresto vergastado, cingiu-se ao "fundamento da quantidade e diversidade das drogas, que foi a 

única e exclusiva asserção utilizada para impedir a concessão da benesse, contrariando o 

entendimento esposado por esta Egrégia Sexta Turma" (fl. 4). Enaltece que foi empregada a 

mesma motivação do acórdão anteriormente proferido, que restou mantido integralmente na 

novel assentada. Requer, liminarmente e no mérito, a aplicação da causa de diminuição de 

pena, com o redimensionamento da sanção. É o relatório. Decido. De início, insta salientar 

que estes autos foram a mim distribuídos por prevenção ao AREsp n.º 1.042.316/SP, 

interposto pelo ora paciente, que restou parcialmente provido, a fim de determinar que o 

Tribunal de origem, analisando o caso concreto, avaliasse a possibilidade de aplicação da 

causa especial de diminuição de pena e, sendo o caso, fixasse o percentual a ser aplicado, 

afastando, contudo, o fundamento da quantidade e diversidade das drogas, que, por si só, não 
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é apto para impedir a concessão da benesse. Da análise dos autos, ao menos em um juízo de 

cognição sumária, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da 

medida de urgência. Em que pesem os argumentos expostos pelo operoso impetrante, tenho 

que a questão suscitada neste writ não prescinde de uma análise da idoneidade e da 

razoabilidade da fundamentação adotada pela instância ordinária, demandando um exame 

mais aprofundado dos autos, inviável nos estreitos limites deste átrio processual. Ademais, a 

liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, imbrica-se com o mérito da impetração, cuja 

resolução demanda análise pormenorizada dos autos e julgamento pelo Órgão Colegiado, juiz 

natural da causa. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO 

QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE 

ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a interposição de agravo regimental contra 

decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. 2. Não se 

verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de 

urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o 

próprio mérito da impetração e implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser 

reservada à apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público Federal. 

3. Agravo interno não conhecido." (AgInt no HC 351.319/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) Ante o exposto, 

indefiro a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, 

encarecendo esclarecimentos sobre o atual andamento da execução relativa à sanção imposta. 

Deve tal autoridade, ainda, noticiar a esta Corte qualquer alteração do quadro fático atinente 

ao tema objeto deste writ. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para 

parecer. Publique-se. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJE: 24/05/2017. 

JusBrasil. 2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/464093570/habeas-

corpus-hc-399833-sp-2017-0112468-0?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HC 410880/SP 2017/0192646-1. HABEAS CORPUS. TRÁFICO 

ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE INCIDÊNCIA. QUANTIDADE, VARIEDADE E 

NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. ILEGALIDADE 

MANIFESTA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA 

SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
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AUSÊNCIA. VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E SIGNIFICATIVA 

QUANTIDADE DE UMA DELAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O estabelecimento do 

redutor na fração de 1/6 não se mostrou, de modo flagrante, desarrazoado, diante da 

quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do 

paciente - 66g de maconha, 22g de crack e 5.782g de cocaína -, a atrair a incidência do art. 42 

da Lei n.º 11.343/2006. Motivada de maneira concreta a fixação do quantum de aplicação do 

referido benefício, não há falar em ilegalidade. 2. Embora a reprimenda final seja inferior a 8 

anos, escorreita a eleição do regime inicial fechado, porquanto as circunstâncias do caso em 

testilha demonstram que regime inicial mais brando não seria suficiente para a reprovação e a 

prevenção do delito em comento, haja vista que a empreitada criminosa envolveu significativa 

quantidade e variedade de drogas - 66g de maconha, 22g de crack e 5.782g de cocaína (art. 42 

da Lei n.º 11.343/06). Não há falar, pois, em constrangimento ilegal. 3. Habeas corpus 

denegado. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJE: 04/12/2017. JusBrasil. 

2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/529658132/habeas-corpus-hc-

410880-sp-2017-0192646-1/certidao-de-julgamento-529658155?ref=serp. Acesso em: 4 set. 

2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 419560/SP. ECISÃO PAULO MARIO 

MARCIANO NETO, paciente neste habeas corpus, estaria sofrendo coação ilegal em 

decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 

denegou o HC n. 2141023-07.2017.8.26.0000. Busca-se, por meio deste writ, seja revogada a 

custódia preventiva do paciente, decretada nos autos do processo em que foi denunciado pela 

suposta prática do crime previsto o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 

0000188-11.2017.8.26.0547). Decido. De plano, verifico que a inicial do writ não veio 

acompanhada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que 

prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso, inviabilizando-se, assim, o exame do 

alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima. Ação constitucional de natureza 

mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito 

de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando 

dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado (como 

no caso), apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada 

existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. Nessa diretriz, menciono: 

[...] 2. Na espécie, deixou-se de proceder à demonstração, mediante documentação 

comprobatória suficiente, de que o auto de constatação de dano realizado seria inidôneo, eis 
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que ausente a peça, cabendo ao impetrante a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, 

por meio de prova pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal. 3. Habeas corpus não 

conhecido. (HC n. 166.551/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 

17/6/2013) À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o 

habeas corpus. Nada impede, porém, à vista dos princípios da economia e da celeridade 

processuais, que, caso a parte traga a aludida peça faltante, o pedido seja considerado e 

analisado. Publique-se e intimem-se. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. DJE: 

09/10/2017. JusBrasil. 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/507939235/habeas-corpus-hc-419560-sp-2017-

0259663-9/decisao-monocratica-507939247. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 440530/SP 2018/0056937-9. HABEAS 

CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A revisão da dosimetria da pena no habeas 

corpus somente é permitida quando faltar fundamentação concreta ou a sanção aplicada for 

notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido. 2. É legítima a elevação 

da pena-base pelas consequências do crime, uma vez que a quantia disponibilizada pela 

vítima aos réus, mais do que o prejuízo patrimonial, impôs dificuldades à própria subsistência 

da ofendida. Não configurou bis in idem, a negativa do benefício do art. 171, § 1º, do CP, em 

razão do prejuízo causado à vítima, por se tratar de etapas distintas que não se comunicam. 3. 

Configura bis in idem (inerente ao tipo penal) a avaliação do prévio ajuste como motivação 

para exasperar a pena-base, por se tratar de estágio necessário à viabilidade da prática da 

fraude de "passarem os acusados por funcionários do Inmetro sem o serem e vender a uma 

pessoa idosa peça com preço 06 (seis) vezes superior ao de mercado". 4. O fato de o delito 

haver sido praticado em concurso de agentes caracteriza dupla penalidade (bis in idem), pois 

os acusados foram também denunciados e condenados por "se associarem para o fim de 

cometer estelionatos". 5. A primeira instância, ao fixar o regime inicial semiaberto, para a 

paciente, não apresentou nenhum fundamento que justificasse a aplicação do regime mais 

gravoso, muito embora houvesse o registro de circunstância judicial desfavorável. O Tribunal 

de origem manteve o regime sem nada acrescentar. Não é possível, em habeas corpus, suprir 
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tal omissão. Assim, deve ser fixado o regime inicial aberto. 6. O indeferimento da substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está devidamente fundamentado. A 

sentença condenatória, além de fazer referência às circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

destacou ainda que "ela detinha papel importante na associação, pois além de criar uma 

pessoa jurídica, ela efetuava a compra das mercadorias e as repassavam para os demais réus 

para que eles vendessem, tudo isso visando dissimular a ação criminosa". 7. Ordem 

parcialmente concedida a fim de reduzir a reprimenda da paciente para 1 ano, 2 meses e 23 

dias de reclusão mais 12 dias-multa e fixar o regime inicial aberto (para ambos os crimes). 

Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. DJE: 12/12/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661805588/habeas-corpus-hc-440530-sp-2018-

0056937-9/certidao-de-julgamento-661805602?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 478211/RJ 2018/0297261-7. HABEAS 

CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISO II, 

DO CÓDIGO PENAL. TESE DE FALTA DE JUSTA CAUSA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO 

VERIFICADA DE PLANO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS 

OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS 

CORPUS DENEGADA. 1. Quanto à alegação de falta de justa causa, observa-se que o 

entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que "a extinção da ação penal, por falta de 

justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, pois somente é cabível o 

trancamento da exordial acusatória por meio de habeas corpus quando houver comprovação, 

de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente 

praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou 

ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade" (RHC 85.172/SP, Rel. Ministro 

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 24/09/2018), 

circunstâncias não verificadas de plano na espécie. 2. O modus operandi do delito autoriza a 

manutenção da prisão cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 

312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Paciente cometeu o delito utilizando-se de 

veículo automotor, em concurso com quatro indivíduos, mediante o uso de simulacro de arma 

de fogo e prolação de palavras de ordem e intimidação contra as vítimas, o que denota sua 

elevada periculosidade. Assim, a gravidade em concreto da ação - devidamente apresentada 

pelas instâncias ordinárias - demonstra a perniciosidade social da conduta, o que justifica a 
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manutenção da custódia. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou 

no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na 

periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade 

em concreto da conduta." (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 4. Condições pessoais favoráveis, tais 

como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, 

desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a 

decretação da medida extrema. 5. Ordem de habeas corpus denegada. Relatora: Ministra 

Laurita Vaz. DJE: 28/02/2019. JusBrasil. 2019. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/682196087/habeas-corpus-hc-478211-rj-2018-

0297261-7/certidao-de-julgamento-682196113?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. Terceira Seção. Súmula 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e 

ações penais em curso para agravar a pena-base. DJE: 13/05/2010. STJ. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27444%27).sub.. 

Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. Súmula 533: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar 

no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo 

pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por 

advogado constituído ou defensor público nomeado. DJE: 15/06/2015. STJ. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=3328. Acesso 

em: 5 set. 2019. 

 

______. Supremo Tribunal Federal. Estatísticas do STF. [s.d]. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse. 

Acesso em: 15 maio 2019. 

 

______. ______. HABEAS CORPUS: HC nº 3.536/RJ. As imunidades parlamentares 

estabelecidas no art. 19 da Constituição da República, asseguram ao senador da República, 

publicar os seus discursos proferidos no Parlamento pela imprensa, onde, quando e como lhe 

convier. Relator: Ministro Oliveira Ribeiro. DJE: 05/06/1914. LEXML. Disponível em: 

https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:supremo.tribunal.federal;plenario:acordao;hc:1914-

05-06;3536-1411316. Acesso em: 4 set. 2019. 



188 

 

 

______. ______. HABEAS CORPUS: HC 126751/SP. Penal e Processo Penal. Habeas 

Corpus. Tráfico de entorpecentes – art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Prisão em flagrante. 

Ausência de justa causa. Desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas). 

Reexame de fatos e provas. Vedação em habeas corpus. Writ impetrado contra decisão de 

Relator, do STJ, que indeferiu liminarmente idêntico pedido. Ausência de agravo regimental. 

Não conhecimento da impetração no STF. Exame das razões da impetração para verificar a 

possibilidade de habeas corpus de ofício. Inexistência de teratologia no ato impugnado. 

Atuação ex officio do STF inviável.- Seguimento negado, com fundamento no artigo 38 da 

Lei n. 11.343/2006. Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado 

contra decisão de Relator, do STJ, que indeferiu liminarmente idêntica ação constitucional, in 

verbis: “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MICHEL DOS 

SANTOS, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(HC n. 2218855-24-2014.8.26.0000). De acordo com os autos, o paciente foi denunciado 

como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos 

da Lei n. 11.343/06, pois teria sido flagrado na posse de 11 (onze) embalagens plásticas 

contendo o entorpecente conhecido como maconha para entrega a consumo de terceiros, na 

companhia de um adolescente. Sustenta o impetrante que a ação penal deflagrada em desfavor 

do paciente seria carente de justa causa, pois as circunstâncias narradas na denúncia apontam 

para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. Assere que a quantidade de 

entorpecente apreendido em poder do paciente seria absolutamente normal para o consumo 

ordinário de dois jovens, aduzindo, ainda, que não foi relatado nenhum ato de traficância 

capaz de sustentar a capitulação sugerida pelo órgão acusatório. Requer, liminarmente, o 

deferimento de liberdade provisória em favor do paciente. No mérito, pretende a concessão da 

ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal em tela. É o relatório. 

Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato 

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

termos do artigo 105, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, circunstância que impede o 

seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de 

Justiça. […] Ainda que assim não fosse, não se vislumbra qualquer coação ilegal ao direito de 

locomoção do paciente passível de ser remediado mediante habeas corpus de ofício. Com 

efeito, pretende o impetrante, na via estreita do remédio heróico, o trancamento da ação penal 

deflagrada em desfavor do paciente sob a alegação de que os fatos narrados na denúncia 

representariam a mera posse de entorpecente para consumo próprio, delito previsto no art. 28 
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da Lei n. 11.343/06. Tal providência, entretanto, se afigura como verdadeiro pedido de 

desclassificação da imputação atribuída ao acusado na exordial acusatória, providência que 

extrapola os limites cognitivos do habeas corpus, conforme bem pontuado pela autoridade 

apontada como coatora (fl. 27) em acórdão que não destoa do entendimento pacífico no 

âmbito desta Corte Superior de Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 

ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. 

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. III – No caso em tela, infirmar a 

condenação da paciente ao argumento de que as provas coligidas são insuficientes para 

demonstrar a prática de atos de mercancia, demandaria, necessariamente, o amplo 

revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. 

(Precedentes). (HC 305.848/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 04/12/2014, DJe 12/12/2014) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONENAÇÃO. 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUESTÕES 

QUE EXIGEM APROFUNDADA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA, O QUE É 

VEDADO NA PRESENTE VIA. (..) 3. Na espécie, inexiste ilegalidade manifesta a ser 

sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício. Entender de modo diverso, no 

sentido de absolver o paciente ou desclassificar a sua conduta para o delito de uso de 

entorpecentes, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência que é 

inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 

214.590/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013) 

Ante o exposto, tendo em vista a utilização inadequada do writ como substitutivo do recurso 

cabível e à míngua de flagrante constrangimento ilegal no ato apontado como coator, não se 

conhece do habeas corpus, com fundamento no artigo 34, inciso XX,do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça. […].” O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o 

paciente, in litteris: “Consta do incluso inquérito policial que, na tarde de 06 de outubro de 

2014, por volta das 17h50min, na Rua Cineasta Alverto Cavalcanti, altura do n. 170, Rio 

Pequeno, nesta cidade e comarca, MICHEL DOS SANTOS, qualificado a fls. 17 e 

fotografado a fls. 25, em concurso e com unidade de desígnios e propósitos com o adolescente 
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Antônio Carlos Simões da silva, que contava com 15 (quinze) anos de idade à época dos 

fatos, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 11 (onze) 

embalagens plásticas contendo Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, 

conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação de fls. 15, fotografia 

de fls. 25 e laudo toxicológico (a ser juntado oportunamente),isso sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, na data 

supramencionada, MICHEL DOS SANTOS e o adolescente Antônio Carlos, estavam em 

local conhecido como ponto de venda de drogas. O denunciado trazia consigo 11 (onze) 

embalagens plásticas contendo maconha e a quantia de R$43,00 (quarenta e três reais). Ocorre 

que, policiais militares, em patrulhamento de rotina, suspeitaram da conduta do denunciado e 

do adolescente Antônio Carlos, que demonstraram injustificado nervosismo, razão pela qual 

decidiram abordá-los. Em poder de MICHEL DOS SANTOS os policiais localizaram as 11 

(onze) porções de maconha, que estavam embaladas individualmente, e a importância em 

dinheiro acima mencionada. Diante de tal situação, o MICHEL DOS SANTOS foi detido em 

flagrante e encaminhado ao Distrito Policial. Autuado e interrogado, o denunciado afirmou 

que estava junto ao adolescente Antônio Carlos e que teria comprado a droga para consumo 

próprio e do menor (fls. 8). A comprovação da traficância decorreu, dentre outros indícios, da 

quantidade e da forma como estavam acondicionadas as drogas apreendidas, embaladas 

individualmente, do dinheiro que estava em poder do denunciado e do local onde foi detido, 

conhecido como ponto de tráfico de droga. Ante o exposto, denuncio MICHEL DOS 

SANTOS como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 

11.343/06. […].” A impetrante insiste na alegação de falta de justa causa para a ação penal 

por tráfico de entorpecentes, porquanto a pequena quantidade de maconha apreendida está a 

indicar que a aquisição se dera para consumo próprio, além de que a denúncia não 

demonstrou o vínculo da conduta do paciente com a figura do tráfico de entorpecentes, por 

isso que a imputação correta é a do artigo 28 da Lei de Drogas. Afirma que o paciente é 

primário e detentor de bons antecedentes. Requer a concessão de liminar a fim de que seja 

concedida liberdade provisória ao paciente e, no mérito, o deferimento do writ para que “... 

seja determinado o trancamento do respectivo processo, com extinção do feito – ou, 

subsidiariamente, a confirmação da liminar que determine a liberdade provisória do paciente”. 

É o relatório. DECIDO. O presente recurso se insurge contra decisão monocrática que negou 

trânsito a idêntico pedido, vale dizer, não houve o exaurimento da jurisdição no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da 

Constituição Federal, in verbis: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
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precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: II – julgar, em recurso ordinário: a) o 

"habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção 

decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei). In 

casu, caberia ao recorrente a interposição de agravo regimental, à luz do que prevê o art. 39 da 

Lei n. 8.038/90: “Da decisão do Presidente, do Tribunal, da Seção, de Turma ou de Relator 

que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme 

o caso, no prazo de 5 (cinco) dias”. O constituinte fez clara opção pelo princípio da 

colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em 

habeas corpus – consoante disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 102 – quando 

decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a 

possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria 

de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades –no 

caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do 

Supremo. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do 

julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra 

Cármen Lúcia, deixou expresso que ““não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus 

contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido, 

RHC 117.267/SP, relator Ministro Dias Toffoli. Cf., no mesmo sentido, o acórdão proferido 

no julgamento do RHC 111.639/DF, relator Ministro Dias Toffoli, cuja possui o seguinte teor: 

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma. 

Aplicação do aumento de pena previsto no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código Penal. 

Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a ele 

negando seguimento. Não cabimento do recurso ordinário. Precedentes. Recurso não 

conhecido. Ofensa ao princípio da colegialidade. Concessão de ordem de habeas corpus de 

ofício. Precedentes. 1. Segundo o entendimento da Corte ‘não se conhece de recurso ordinário 

em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ 

(RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 

2. Recurso não conhecido (...)” (grifei). Destarte, a Constituição Federal restringiu a 

competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por 

Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para 

alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte 

competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Em que pese ser o caso de não 

conhecimento do writ, nada impede a análise das razões da impetração para verificar a 

possibilidade de concessão da ordem ex officio. In casu, a decisão impugnada não ostenta 
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teratologia que justifique a atuação ex officio do Supremo Tribunal Federal. Destarte, o 

trancamento de ação penal ou a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo 

próprio demandam, induvidosamente, reexame do conjunto fático-probatório. Deveras, os 

argumentos ora expostos devem ser analisados no bojo da ação penal, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa. No que tange à liberdade provisória, trata-se de pedido 

formulado sem a demonstração de ausência de fundamentação da prisão cautelar. Ex positis, 

NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 8.038/90, restando 

prejudicado o exame do pedido de liminar. Dê-se ciência do Ministério Público Federal 

Publique-se. Int. Brasília, 20 de fevereiro de 2015. Ministro Luiz Fux. Relator. Documento 

assinado digitalmente. Relator: Ministro Luiz Fux. DJE: 20/02/2015. JusBrasil. 2015. 

Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25359771/habeas-corpus-hc-

126751-sp-stf?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. Plenário. ADPF 347 MC/DF. CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA 

E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento 

de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – 

CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS 

INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e 

persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas 

públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, 

administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como 

“estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – 

CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público 

direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE 

CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, 

observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de 

custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo 

máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 

09/09/2015. STF. 2015. Disponível em: 
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http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665. Acesso em: 

4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 111.840/ES. Plenário. Habeas corpus. 

Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena 

inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. 

Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à 

garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) . 

Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso 

em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de 

liberdade. Ordem concedida. Relator: Ministro Dias Toffoli. DJE: 27/06/2012. STF. 2012. 

Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490. Acesso em: 4 

set. 2019. 

 

______. ______. ______. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 603616- RG/RO Recurso 

extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de 

domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de 

crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso 

forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de 

flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao 

período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 

Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz 

exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de 

preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra 

ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso 

forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A 

inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o 

núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria 

de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, 

artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle 

judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da 

proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao 

ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula 
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do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma 

justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de 

flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem 

demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a 

medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado 

judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, 

devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de 

flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 

autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões 

para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. Relator: 

Ministro Gilmar Mendes. DJE: 05/11/2015. STF. 2015. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10924027. Acesso em: 

5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 635659/MG. Relator: 

Ministro Gilmar Mendes. DJE: 22/02/2011. STF. 2011. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4034145. Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. Primeira Turma. HABEAS CORPUS: HC 107801/SP. PENAL. HABEAS 

CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO A 

TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO 

NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. ACTIO 

LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. 

REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A classificação do delito 

como doloso, implicando pena sobremodo onerosa e influindo na liberdade de ir e vir, mercê 

de alterar o procedimento da persecução penal em lesão à cláusula do due process of law, é 

reformável pela via do habeas corpus. 2. O homicídio na forma culposa na direção de veículo 

automotor (art. 302, caput, do CTB) prevalece se a capitulação atribuída ao fato como 

homicídio doloso decorre de mera presunção ante a embriaguez alcoólica eventual. 3. A 

embriaguez alcoólica que conduz à responsabilização a título doloso é apenas a preordenada, 

comprovando-se que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de 

produzi-lo. 4. In casu, do exame da descrição dos fatos empregada nas razões de decidir da 

sentença e do acórdão do TJ/SP, não restou demonstrado que o paciente tenha ingerido 
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bebidas alcoólicas no afã de produzir o resultado morte. 5. A doutrina clássica revela a virtude 

da sua justeza ao asseverar que “O anteprojeto Hungria e os modelos em que se inspirava 

resolviam muito melhor o assunto. O art. 31 e §§ 1º e 2º estabeleciam: 'A embriaguez pelo 

álcool ou substância de efeitos análogos, ainda quando completa, não exclui a 

responsabilidade, salvo quando fortuita ou involuntária. § 1º. Se a embriaguez foi 

intencionalmente procurada para a prática do crime, o agente é punível a título de dolo; § 2º. 

Se, embora não preordenada, a embriaguez é voluntária e completa e o agente previu e podia 

prever que, em tal estado, poderia vir a cometer crime, a pena é aplicável a título de culpa, se 

a este título é punível o fato”. (Guilherme Souza Nucci, Código Penal Comentado, 5. ed. rev. 

atual. e ampl. - São Paulo: RT, 2005, p. 243) 6. A revaloração jurídica dos fatos postos nas 

instâncias inferiores não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. 

Precedentes: HC 96.820/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/6/2011; RE 99.590, Rel. Min. Alfredo 

Buzaid, DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990. 7. A 

Lei nº 11.275/06 não se aplica ao caso em exame, porquanto não se revela lex mitior, mas, ao 

revés, previu causa de aumento de pena para o crime sub judice e em tese praticado, 

configurado como homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do 

CTB). 8. Concessão da ordem para desclassificar a conduta imputada ao paciente para 

homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), determinando a 

remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Guariba/SP. Relatora: Ministra Carmem 

Lúcia. DJE: 13/10/2011. JusBrasil. 2011. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20621651/habeas-corpus-hc-107801-sp-stf/inteiro-

teor-110022533?ref=serp. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 108715/RJ. HABEAS CORPUS – 

JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no 

artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em 

processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o 

recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. TIPO 

PENAL – NORMATIZAÇÃO. A existência de tipo penal pressupõe lei em sentido formal e 

material. LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/98 – CRIME ANTECEDENTE. A teor 

do disposto na Lei nº 9.613/98, há a necessidade de o valor em pecúnia envolvido na lavagem 

de dinheiro ter decorrido de uma das práticas delituosas nela referidas de modo exaustivo. 

LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime 

de quadrilha não se confunde com o de organização criminosa, até hoje sem definição na 
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legislação pátria. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 29/05/2014. JusBrasil. 2014. 

Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25136598/habeas-corpus-hc-

108715-rj-stf. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 109956/PR. HABEAS CORPUS – 

JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no 

artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em 

processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o 

recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. 

PROCESSO-CRIME – DILIGÊNCIAS – INADEQUAÇÃO. Uma vez inexistente base para o 

implemento de diligências, cumpre ao Juízo, na condução do processo, indeferi-las. Relator: 

Ministro Marco Aurélio. DJE: 07/08/2012. JusBrasil. 2012. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22379023/habeas-corpus-hc-109956-pr-stf/inteiro-

teor-110663951. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 111117/DF. PENAL. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO 

PRIVILEGIADO. NATUREZA HEDIONDA DO DELITO . CONTRARIEDADE À 

ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF.. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 

07/02/2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12788443. Acesso em: 

5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 114893/SP. Vistos, etc. Trata-se de 

habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Leandro Aparecido Protásio da Silva contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu da ordem lá 

impetrada. Consta dos autos que o paciente cumpre pena, em regime fechado, pela prática de 

diversos delitos. Pleiteada a progressão de regime ao Juízo das Execuções Criminais, o pedido 

foi indeferido, motivando a impetração de habeas corpus no Tribunal de origem, cuja ordem 

não foi conhecida sob o argumento de inviabilidade do manejo do writ como sucedâneo 

recursal. Entendeu o Tribunal que, na espécie, o recurso cabível seria o agravo em execução. 

Daí o presente habeas corpus onde se requer o retorno dos autos ao Tribunal de origem para 

que este examine o mérito do pedido como entender de direito. Liminar indeferida à fl. 13. 

Prestadas informações, o parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Maurício 
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Vieira Bracks é pela concessão da ordem. Eis a ementa : HABEAS CORPUS. 

PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO DA 

EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO C. TRIBUNAL A QUO AO 

ARGUMENTO DE EXISTIR RECURSO PRÓPRIO. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE O 

DIREITO DE LIBERDADE DO PACIENTE E DISPENSA O EXAME APROFUNDADO 

DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELA CONCESSÃO DA ORDEM. Decido. Conforme se 

depreende dos autos, o habeas corpus que deu origem à presente impetração não foi 

conhecido, pois entendeu o Tribunal de origem que a via eleita pelo impetrante era incabível 

na espécie, desafiando a interposição de agravo em execução. Embora, em tese, a ordem não 

pudesse ser sequer conhecida por não ter o Tribunal de origem enfrentado o mérito da 

matéria, ocorre que, a jurisprudência desta Corte tem entendido que a existência de recurso 

específico não obsta a impetração de habeas corpus dada a possibilidade de lesão à liberdade 

de locomoção do indivíduo. A propósito, vejam-se os precedentes: PENAL. seguintes 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME 

EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LEI Nº 11.464/07. NOVATIO LEGIS 

IN PEJUS. WRIT NÃO CONHECIDO NA CORTE DE ORIGEM. ART. 197 DA LEP. 

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS. Esta Corte tem se 

posicionado no sentido de que, não obstante a previsão de recurso específico para o caso em 

tela, qual seja, o agravo em execução , é admissível a utilização do mandamus na espécie, 

dada a possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente. . Habeas corpus concedido. 

HABEAS CORP (Precedentes) US.(HC nº 99.930/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 

16.6.08) EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO. 

AUSÊNCIA DE EXAME PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO QUE NÃO IMPEDE O EXAME DA MATÉRIA. 

PEDIDO NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA ORDEM DE OFÍCIO PARA 

DETERMINAR AO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SEJA COMPLETADO O 

JULGAMENTO. 1. Não pode este Tribunal, sob pena de supressão de instância, examinar 

matéria que não foi vista pelo Tribunal a quo. 2. A possibilidade de interposição de agravo em 

execução não impede que o Tribunal examine toda a matéria deduzida no habeas corpus, dada 

a possibilidade de estar ocorrendo lesão ao direito de locomoção do paciente. 3. Ordem não 

conhecida, mas concedida de ofício para determinar ao Tribunal a quo que complete o 

julgamento, examinando a matéria argüida na impetração, conforme entender de direito. 
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Cumpre ressaltar que, para o deferimento da progressão de regime, além da avaliação do 

critério objetivo, exige-se, também, o preenchimento das condições de caráter subjetivo, 

impondo-se ao Tribunal de origem, nesse aspecto, verificar se o Juízo da Execução apresentou 

justificativa idônea para denegar o aludido benefício, o que, em princípio, não necessita da 

incursão no conjunto fático-probatório. À vista do exposto, concedo a ordem para determinar 

que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examine o mérito do pedido deduzido no 

habeas corpus originário, decidindo como entender de direito. Publique-se. Intimem-se. 

Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 10/11/2009. JusBrasil. 2009. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6724203/habeas-corpus-hc-114893?ref=serp. 

Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 119781/SP. EMENTA: PROCESSUAL 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO 

INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INDEVIDO “BIS IN IDEM”. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relator: Ministro 

Marco Aurélio. DJE: 07/03/17. STF. 2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12660638. Acesso em: 

4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 124107/SP. Habeas corpus. Penal. 

Tráfico internacional de drogas. Condenação. Dosimetria da pena. Pretendida aplicação da 

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incidência da causa 

de aumento da pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Alegação de bis in idem. 

Fixação do regime mais gravoso desprovida de fundamentação idônea. Questões não 

analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. 

Impropriedade do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no 

intento de se redimensionar a pena imposta. Precedentes. Denegação da ordem. Incidência da 

causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de 

mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes integrariam organização 

criminosa, já que recrutados para transportar drogas ao exterior (mulas do tráfico). 

Inexistência de base empírica idônea. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus 

concedido de ofício. 1. Os temas trazidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal no 

habeas corpus não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a Quinta 

Turma, ao negar provimento ao recurso da defesa, fundamentou sua decisão na 
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impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do recurso especial, sob pena de 

afronta ao enunciado da Súmula nº 7/STJ. 2. Portanto, sua análise, na extensão e profundidade 

pretendidos pela impetrante, configuraria supressão de instância, o que é inadmissível, na 

linha de precedentes. 3. A Corte não admite o manejo do habeas corpus para se revolver o 

conjunto fático-probatório com o fim de se redimensionar a pena imposta (RHC nº 

105.150/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12). 4. Descabe afastar a 

incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em 

mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa. 5. O exercício da 

função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, 

adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque 

esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. 6. Ordem denegada. 

Habeas corpus concedido de ofício para o fim de, reconhecida a incidência da causa de 

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinar ao juízo 

processante que fixe o quantum de redução pertinente na espécie. Relator: Ministro Dias 

Toffoli. DJE: 24/11/2014. JusBrasil. 2014. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25328593/habeas-corpus-hc-124107-sp-stf/inteiro-

teor-154234170. Acesso em: 4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 124664/GO. INTERROGATÓRIO – 

MOMENTO. A postura do acusado no sentido de manter-se em silêncio torna despicienda a 

definição sobre o momento em que implementado o interrogatório. PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. A omissão a 

impulsionar os embargos declaratórios há de ser do órgão julgador, não se mostrando o citado 

recurso uma segunda oportunidade para veicular-se tema estranho às razões do recurso 

apreciado anteriormente. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 24/10/2017. STF. 2017. 

Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4648739. Acesso em: 

5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC127834/MG. HABEAS CORPUS. 

PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 18/12/2017. STF. 2017. Disponível 

em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4761783. Acesso em: 5 set. 2019. 
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______. ______. ______. STF. 128566/MG. EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS 

CORPUS ORIGINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM 

FLAGRANTE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE DROGA. ORDEM CONCEDIDA. 

Relator: Ministro Marco Aurélio. DJE: 21/03/2017. STF. 2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12840785. Acesso em: 

5 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 129449/SP. HABEAS CORPUS. 

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULA. POSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME DE 

CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Relatora: 

Min. Rosa Weber. DJE: 14/03/2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12806673. Acesso em: 

4 set. 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 131395/MG. HABEAS CORPUS – 

DROGAS – CONSUMO PESSOAL – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – LIBERDADE 

DE IR E VIR – CERCEIO – AUSÊNCIA. Relator: Marco Aurélio. DJE: 21/11/2017. STF. 

2017. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4882756. 

Acesso em: 5 set. 2019. 

 

______. ______. Relatório Estatístico. 2017. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=0&vSeq=301. Acesso em: 

15 maio 2019. 

 

______. ______. ______. HABEAS CORPUS: HC 138076/SP. Relator: Ministro Marco 

Aurélio. DJE: 22/08/17. STF. 2017. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080085. Acesso em: 5 set. 2019. 
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Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. 

Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses 

excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. 

Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus. Pena de 2 (dois) anos e 6 
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