
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 616.133 - RS (2020/0254647-5)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
 NILTON LEONEL ARNECKE MARIA  - RS054268 

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

PACIENTE  : EDSON RICARDO BECKER DE SOUZA (PRESO)
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE 
CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RITO ESPECIAL. 
NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. 
DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. PENA-BASE. 
FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E 
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. READEQUAÇÃO. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PROCESSO EM 
CURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 
MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis 
Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no 
HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, 
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. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a 
verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas 
corpus, de ofício.
2. "A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se 
está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa 
prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que 
realizou, com vigor, o contraditório" (AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
19/06/2018, DJe 27/06/2018).
3. Hipótese em que o paciente foi notificado regularmente para responder à 
acusação por escrito nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06. Todavia, a citação 
pessoal restou frustrada porque o agente evadiu-se do sistema prisional, o que 
ocasionou a decretação de sua revelia. Logo, não há se falar em cerceamento de 
defesa, pois o réu tinha ciência da acusação contra ele oferecida e permaneceu 
devidamente assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública.
4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a 
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, 
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atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, 
após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. 
Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é 
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria 
da pena.
5. Segundo a jurisprudência sedimentada desta Corte, considerações genéricas e 
inerentes ao próprio tipo penal - tais como o emprego das expressões "lucro fácil" 
e "dolo intenso" - não servem para o agravamento da pena. Do mesmo modo, 
sendo pequeno quantum de entorpecente apreendido (8,6g de crack), a sanção 
inicial não merece elevação pelo sopesamento dos vetores da quantidade e da 
natureza da droga.
6. A prática de novo crime quando o réu está foragido do sistema penitenciário é 
fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base.
7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a causa de diminuição 
pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode 
ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou 
processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob 
pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, 
Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 
11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal 
Superior.
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a 
pena-base e aplicar a minorante especial da Lei de Drogas, resultando a pena do 
paciente em 1 ano e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial 
semiaberto, mais o pagamento de 177 dias-multa.

 

  

 ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não 
conhecer do pedido e conceder "Habeas Corpus" de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do 
TJDFT), João Otávio de Noronha e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 

 
 Brasília (DF), 28 de setembro de 2021 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS 
Relator
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IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
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ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
   NILTON LEONEL ARNECKE MARIA  - RS054268 
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SUL 
PACIENTE  : EDSON RICARDO BECKER DE SOUZA (PRESO)
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de EDSON RICARDO 
BECKER DE SOUZA apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul.

Segundo se infere dos autos, o paciente foi condenado à pena de 6 anos de 
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 dias-multa, como incurso no 
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em grau recursal, o Tribunal estadual negou provimento ao apelo defensivo.
Nesta Corte, a impetrante sustenta a nulidade absoluta da condenação em razão 

da falta de citação (pessoal ou ficta) do réu.
Afirma que "não obstante tenha sido determinada a citação, e tenha sido expedida 

carta precatória (fl. 109), não houve a perfectibilização do ato, tendo ainda sido decretada a 
revelia do acusado (fl. 133)".

Destaca que o processo se desenvolveu sem a presença do principal sujeito da 
relação, pois o réu não compareceu a nenhum ato do processo, "não havendo prova inequívoca 
de que tomou conhecimento da denúncia, pois o único contato mantido se deu para o fim de 
apresentar defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública".

Pontua que "a Defensoria Pública, mesmo que tenha oferecido a defesa 
preliminar, não atua por procuração e não possui previsão legal para receber a citação".

Argumenta, ainda, a ocorrência de reformatio in pejus, pois o Tribunal de 
origem, embora tenha afastado a aferição negativa das circunstâncias do crime e da 
personalidade do agente, manteve a pena-base acima do mínimo legal em função da qualidade e 
quantidade da droga apreendida (8,6g de crack).

Defende ser cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista o 
preenchimento dos requisitos legais.

Requer a anulação do feito por ausência de citação do réu ou a redução da pena 
com o abrandamento do regime prisional.

O MPF manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.
É o relatório.
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EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE 
CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RITO ESPECIAL. 
NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. 
DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. PENA-BASE. 
FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E 
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MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis 
Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no 
HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, 
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. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a 
verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas 
corpus, de ofício.
2. "A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se 
está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa 
prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que 
realizou, com vigor, o contraditório" (AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
19/06/2018, DJe 27/06/2018).
3. Hipótese em que o paciente foi notificado regularmente para responder à 
acusação por escrito nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06. Todavia, a citação 
pessoal restou frustrada porque o agente evadiu-se do sistema prisional, o que 
ocasionou a decretação de sua revelia. Logo, não há se falar em cerceamento de 
defesa, pois o réu tinha ciência da acusação contra ele oferecida e permaneceu 
devidamente assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública.
4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a 
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, 
atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, 
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após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. 
Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é 
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria 
da pena.
5. Segundo a jurisprudência sedimentada desta Corte, considerações genéricas e 
inerentes ao próprio tipo penal - tais como o emprego das expressões "lucro fácil" 
e "dolo intenso" - não servem para o agravamento da pena. Do mesmo modo, 
sendo pequeno quantum de entorpecente apreendido (8,6g de crack), a sanção 
inicial não merece elevação pelo sopesamento dos vetores da quantidade e da 
natureza da droga.
6. A prática de novo crime quando o réu está foragido do sistema penitenciário é 
fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base.
7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a causa de diminuição 
pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode 
ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou 
processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob 
pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, 
Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 
11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal 
Superior.
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a 
pena-base e aplicar a minorante especial da Lei de Drogas, resultando a pena do 
paciente em 1 ano e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial 
semiaberto, mais o pagamento de 177 dias-multa.

  
  
  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, 
julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, 
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, 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. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a 
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.

A Corte de origem afastou a tese de nulidade por ausência de citação sob a 
seguinte motivação:

"Sobre o ponto, com o fito de evitar a indesejada tautologia, colaciono 
trecho do parecer ministerial que enfrentou a questão de maneira adequada 
e resumida, nos termos aos quais me coaduno e adoto como razões de 
decidir: 
(...)
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A defesa, sustentou, em preliminar, a ocorrência de nulidade, em 
decorrência da não citação do réu. Não prospera a insurgência. Note-se 
que Edson foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, 
tendo sido regularmente notificado para responder à acusação por 
escrito, conforme art. 55 da Lei nº 11.343/06, fl. 97. Quando da tentativa de 
citação, Edson não foi mais localizado. Por ocasião da sua notificação, 
estava recolhido no Sistema Penitenciário do Estado de Santa Catarina, 
mas passou à condição de foragido, fl. 124. Em razão disso, foi decretada 
sua revelia, fl. 133. Diante de tal contexto, não há que se falar de nulidade 
pela falta de citação, já que esta tem como objetivo a cientificação do 
acusado acerca da existência de uma ação judicial contra si. E nesse 
sentido, deve ser considerado o fato de que Edson foi notificado 
pessoalmente da acusação. Logo, inequivocamente teve ciência da 
presente denúncia em seu desfavor. Não há nulidade".

O instituto da citação consiste no ato processual pelo qual se chama ou se 
convoca alguém para vir a juízo, a fim de participar de todos os atos e termos da demanda contra 
quem ela é promovida. Assim, o fim precípuo de tal ato processual é realizar o chamamento do 
acusado ao processo, consolidando a formação da tríplice relação processual, bem como dar 
ciência a este das acusações que lhe são imputadas, salvaguardando seu direito ao contraditório e 
à ampla defesa.

No caso, observa-se que o paciente foi notificado regularmente nos termos do art. 
55 da Lei nº 11.343/06 para responder à acusação por escrito. Na sequência, recebida a 
denúncia, a citação pessoal restou frustrada porque o agente evadiu-se do sistema prisional, o que 
ocasionou a decretação de sua revelia. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o 
réu teve conhecimento, de fato, da denúncia apresentada em seu desfavor, permaneceu assistido 
durante todo o processo pela Defensoria Pública, e sobretudo porque deixou de responder ao 
chamamento da justiça por sua culpa exclusiva.

Confira, a seguir os julgados deste Tribunal, no qual pontuou-se que não há 
nulidade no processo por falta de citação, quando - no rito especial da Lei de Tóxicos - já foi 
realizada a prévia notificação do acusado:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
HOMICÍDIO. NULIDADE DE CITAÇÃO DO PACIENTE NÃO 
DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. 
PACIENTE FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE 
OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. DECRETO DE PRISÃO 
PREVENTIVA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ORDEM 
PÚBLICA. DEVIDA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Como demonstrado pelas instâncias ordinárias, o Paciente foi declarado 
revel nos moldes do art. 367 do Código de Processo Penal e, 
posteriormente, lhe foi nomeado defensor dativo que o representou em 
todos os atos processuais subsequentes. Por consequência, a alegação de 
que a ação penal é manifestamente nula, por não ter sido o Paciente citado e 
intimado dos demais atos processuais, não merece prosperar. 2. É 
entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de 
prazo fica superada se estiver o Paciente foragido. Precedentes. [...]
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 476.700/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado 
em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
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"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO 
PESSOAL. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 
CITAÇÃO. CONHECIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. 
II - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM INOCORRENTE. 
NATUREZA DA DROGA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO 
APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 
RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO 
DIVERSA.
1. A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo 
se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a 
defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor 
público que realizou, com vigor, o contraditório.
[...]
Agravo desprovido."
(AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

Quanto ao pedido de redução da pena, merece acolhimento as teses defensivas.
O Juiz sentenciante procedeu a individualização da pena nos seguintes termos:

"O réu não registra antecedentes criminais neste Estado. 
Circunstâncias  desfavoráveis.   Edson   e   seu   comparsa  traziam 

consigo expressiva quantidade de entorpecentes, precisamente 60 pedras 

de “crack”, pesando aproximadamente 8,6 gramas, atingindo maior 
número de consumidores, incrementando a lesividade social. 
Ademais,   há   de   se   considerar   que,   segundo   apontado   pelos 
policiais militares, a região onde ocorreu a prática do delito já era conhecida 
como ponto de tráfico de drogas e de prostituição. 
Evidente o maior alcance de usuários com a prática da traficância nessas 
circunstâncias. Conduta social desregrada. 
Personalidade negativa, voltada para a execução de crimes. Edson estava 
foragido do sistema prisional do Estado de Santa Catarina quando foi preso 
em flagrante (Ocorrência Policial n° 3569/2016, fls. 32/36). 
As consequências são amplamente negativas, na medida em que a 
proliferação   dessa   específica   droga   -   “crack”   -   na   quantidade   e  
 qualidade referida, abala ainda mais a sociedade, aumentando o prejuízo 
social. 
O “crack”, como bem-sabido, é droga altamente lesiva ao ser humano, 
devastadora, causando graves malefícios se comparada com as demais 
drogas ilícitas. 
Motivação  desprezível,  pois o réu é jovem, saudável, apto ao trabalho, 
mas escolheu a execução do tráfico de drogas como forma indigna de 
ganho fácil. 
Não analisável o comportamento da vítima, sendo o Estado. 
Nesse   contexto,   a  culpabilidade do   réu   restou   negativamente 
caracterizada. Dolo intenso na empreitada criminosa.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Considerando a análise das operadoras do art.  59 do Código Penal, bem 

como o art. 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena-base em 06 (SEIS) ANOS   

Documento: 2101745 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/10/2021 Página  7 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

DE   RECLUSÃO,   que   resta   definitiva   na   ausência   de   causas 
modificadoras. 
Preponderam no caso em concreto as circunstâncias da prisão em 
flagrante,   além   da  personalidade  e  conduta   social  do   agente,   todas 
desfavoráveis, como já examinado. Não é caso de aplicação do benefício 
contido no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, pois o réu não reúne 
condições subjetivas e objetivas para tanto.
O acusado se dedicava ao tráfico de drogas em concurso de agentes, para 
auferir dinheiro e vantagens, fazendo dessa empreitada criminosa fonte de 
renda, já que não comprovou trabalho lícito. Outrossim, há de se 
considerar o fato de que estava foragido do Sistema Penitenciário do 
Estado de Santa Catarina [...], evidenciando dedicar-se a atividades 
criminosas".

Preliminarmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade 
em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe 
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso 
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, 
ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes 
Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

Na hipótese, observa-se que a pena inicial foi aumentada em 1/6 tendo como 
fundamento a quantidade e a natureza da droga apreendida (8,6g de crack); a personalidade do 
agente ("Edson estava foragido do sistema prisional..."); a motivação do delito ("lucro fácil") e a 
culpabilidade do réu ("dolo intenso").

No entanto, em que pese a existência de certo grau de discricionariedade do 
julgador no cálculo da pena, verifica-se que a decisão impugnada carece de motivação válida no 
exame dos motivos do delito e da culpabilidade do agente.

Segundo a jurisprudência sedimentada desta Corte, considerações genéricas, 
inerentes ao próprio tipo penal ou mesmo desvinculadas do contexto fático dos autos, não servem 
para o agravamento da pena. 

A seguir confira os julgados que respaldam esse entendimento:
 

"[...] 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de 
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades 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.
3. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial 
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à 
busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados 
concretos não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. [...]
6. Habeas corpus não conhecido."
(HC 377.234/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 1/2/2017).
 
"[...] 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de 
questão afeta a 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 
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fático-probatório.
2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se suficiente a 
motivar a exasperação da pena-base a natureza e a quantidade da substância 
entorpecente apreendida - duas porções de cocaína, pesando 1,976kg (um 
quilo, novecentos e setenta e seis gramas).
3. No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal dos 
crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, que a 
culpabilidade do réu, entendida como índice de reprovabilidade, seria de 
elevada intensidade (e-STJ fl. 51). Tal justificativa evidencia-se 
manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, 
sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta 
perpetrada ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, 
portanto, de falta de fundamentação.
4. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a 
afirmação de que funestas foram as consequências dos crimes, pois 
degradam pessoas e comprometem o tecido social (e-STJ fl. 51), 
porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não 
transcendem o  resultado típico, são inerentes aos delitos e já foram 
sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do 
delito. Precedentes. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao 
paciente a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 1.305 (mil, 
trezentos e cinco) dias-multa."
(HC 258.475/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Do mesmo modo, cumpre registrar que, embora a valoração da quantidade e da 
espécie de droga seja autorizada pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo pequena a nocividade 
da conduta do agente, nesta parte, porque ínfimo o quantum de entorpecente apreendido, a 
sanção inicial não merece majoração pelo sopesamento dessas vertentes (AgRg no AREsp 
936.212/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 
30/8/2017; HC 377.445/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).

Nesse passo, a pena-base merece deslocamento em apenas 3 meses de reclusão, 
pois o cometimento de novo delito pelo paciente quando estava foragido do sistema prisional, é 
circunstância concreta que não deixa dúvida quanto a sua personalidade voltada à prática 
criminosa. 

Vejamos, casos similares: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO TEMA, DE OFÍCIO.
[...]
2. A prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é 
fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar 
a exasperação da pena-base.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1311359/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
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INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 16, 
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. 
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 
DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, DA 
CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. NOVO 
DELITO PRATICADO QUANDO DO GOZO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AÇÃO 
CRIMINAL EM ANDAMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADA 
PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA, SOB NENHUM TÍTULO. 
SÚMULA N. 444/STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR À 
PUBLICAÇÃO DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA 
CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIA 
JUDICIAL DA PERSONALIDADE DESFAVORECIDA COM 
MOTIVAÇÃO CONCRETA. PACIENTE QUE AMEAÇOU O JUIZ 
SINGULAR E TESTEMUNHAS. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA 
DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIALMENTE 
SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- 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.
- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações 
excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder, cujo 
reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos 
circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304083/PR, Rel. Min. 
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/03/2015).
- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados 
concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem 
desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação 
aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim 
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo 
princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 
Precedentes.
- Para o desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade, 
levou-se em consideração, notadamente, o fato de o sentenciado estar no 
gozo do benefício da liberdade provisória, quando veio a praticar o novo 
delito. Este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea essa razão, 
para a elevação da reprimenda, em casos semelhantes.
[...]
- Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao 
novo montante de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime prisional inicial 
semiaberto e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação."
(HC 472.909/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).

Por fim, o tráfico privilegiado também merece ser reconhecido. 
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Conforme visto acima, o Juiz sentenciante valorou processo em curso para se 
inferir a habitualidade delitiva do agente.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e 
processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob 
pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, tem decidido ser 
inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 
4º, da Lei de Drogas. 

A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

"HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 
SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, 
recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADE CRIMINOSA – 
DEDICAÇÃO – PROCESSO EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela 
dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da 
causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado 
processo-crime em tramitação."
(HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 
24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116  DIVULG 16-06-2021  
PUBLIC 17-06-2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM 
CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 
11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO 
CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 
I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, 
ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos 
criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. 
Precedente. 
II – A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos 
termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação 
afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos 
criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de 
violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 
III- Agravo regimental a que se nega provimento."
(RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285  
DIVULG 02-12-2020  PUBLIC 03-12-2020).

A Sexta Turma inclusive há algum tempo acolhe o decidido pelo STF. A 
propósito, confira: AgRg no AgRg no HC 654.773/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; AgRg no HC 673.030/SP, 
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 
16/8/2021.

Passo a readequação da pena.
A pena inicial parte de 5 anos e 3 meses de reclusão mais 530 dias-multa, pela 

aferição desfavorável da personalidade do agente. Na segunda fase, permanece inalterada. Na 
última fase, reduzo-a em 2/3 diante da incidência da minorante especial da Lei de Drogas - 
restando definitiva em 1 ano e 9 meses de reclusão mais 177 dias-multa. 
Documento: 2101745 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/10/2021 Página  11 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

O regime inicial semiaberto permanece, diante da analise desfavorável das 
circunstâncias judiciais.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, de 
ofício, para estabelecer a pena do paciente em 1 ano e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em 
regime inicial semiaberto, mais 177 dias-multa.

É o voto.
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Relator
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Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 NILTON LEONEL ARNECKE MARIA  - RS054268 
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido e concedeu "Habeas Corpus" de 
ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do 
TJDFT), João Otávio de Noronha e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro 
Relator.
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