
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 363.239 - RS (2016/0187651-0)

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

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

SUL 
PACIENTE  : RUDINEI PEREIRA RODRIGUES 

EMENTA

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO 
RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO 
CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o 
ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê 
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu 
formal conhecimento. Precedentes.
2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a 
verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos 
termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 
28 DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE 
CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA 
DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A pretendida absolvição ou desclassificação da conduta 
imputada ao paciente para a infração penal prevista no artigo 28 
da Lei 11.343/2006 são questões que demandam aprofundada 
análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência 
vedada na via estreita do remédio constitucional.
2. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre 
convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma 
fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo 
no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais 
as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de 
decisão repressiva em desfavor do acusado.
FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º 
DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE DE 
ENTORPECENTE APREENDIDO QUE NÃO SE REVELA 
EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO EM 
PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE 
ESTABELECIMENTO DE MODO MENOS GRAVOSO PARA O 
RESGATE DA SANÇÃO RECLUSIVA E A SUA PERMUTA POR 
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REPRIMENDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. COAÇÃO ILEGAL 
CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas 
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o 
agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se 
dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização 
criminosa. 
2. Na espécie, a quantidade de entorpecentes apreendidos com o 
paciente não se revela excessiva, motivo pelo qual a fração deve 
alcançar o patamar de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda 
definitivamente estabelecida em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 
reclusão, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) 
dias-multa.
3. Tratando-se de condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de 
reclusão, primário e de bons antecedentes, com quem foi 
apreendida quantidade de substâncias entorpecentes que não se 
revela expressiva ou elevada, impõe-se o estabelecimento do 
regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda privativa 
de liberdade, bem como a sua substituição por sanções 
restritivas de direitos.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício  
para redimensionar a pena imposta ao paciente para 1 (um) ano e 
8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 167 (cento e 
sessenta e sete) dias-multa, fixando-se o regime inicial aberto 
para o cumprimento da sanção reclusiva, e substituindo-a por 
reprimendas restritivas de direitos consistentes na prestação de 
serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na  conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir,  por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder "Habeas 
Corpus" de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.  Os Srs. Ministros 
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
 Brasília (DF), 20 de outubro de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRO JORGE MUSSI  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 363.239 - RS (2016/0187651-0)
RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

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

SUL 
PACIENTE  : RUDINEI PEREIRA RODRIGUES 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de 

habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RUDINEI PEREIRA 

RODRIGUES, apontando como autoridade coatora a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento dos Embargos Infringentes e de 

Nulidade n. 70069399244

Noticiam os autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 

33 da Lei 11.343/2006, tendo o magistrado singular desclassificado a sua conduta para 

a prevista no artigo 28 do referido diploma legal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, que foi 

provido para condenar o réu à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a 

ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 420 (quatrocentos e 

vinte) dias-multa.

Contra tal decisão, a defesa opôs embargos infringentes, que restaram 

desacolhidos.

Sustenta o impetrante que o acusado deveria ser absolvido, ou que sua 

conduta deveria ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Afirma que a quantidade de drogas apreendida com o paciente seria 

compatível com uso, não tendo o órgão acusador comprovado o exercício da 

traficância.

Alega que não haveria razões para a aplicação do redutor do § 4º do artigo 

33 da Lei 11.343/2006 no patamar mínimo, sendo razoável a redução de sua 

reprimenda em 1/3 (um terço).
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Requer a concessão da ordem para que o réu seja absolvido, ou para que 

a sua conduta seja desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, ou, 

alternativamente, para que a minorante do artigo 33, § 4º, do mencionado diploma legal 

seja aplicada acima do mínimo legal, fixando-se o regime aberto para o cumprimento da 

sanção reclusiva, e substituindo-a por penas restritivas de direitos.

A liminar foi indeferida pela eminente Ministra Laurita Vaz, no exercício da 

Presidência desta Corte Superior de Justiça, nos termos da decisão de fls. 70/72.

Prestadas as informações (e-STJ fl. 78), o Ministério Público Federal, em 

parecer de fls. 95/103, manifestou-se pelo parcial conhecimento do mandamus e, 

nessa extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 363.239 - RS (2016/0187651-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Por meio deste 

habeas corpus, pretende-se, em síntese, a absolvição do paciente, ou a 

desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso próprio, 

ou, ainda, a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em patamar 

superior ao mínimo legal, fixando-se o regime aberto para o cumprimento inicial da pena 

privativa de liberdade, e substituindo-a por reprimendas restritivas de direitos.

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 III, da Constituição 

Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento 

pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a 

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

2º, do Código de Processo Penal.

No que se refere à apontada falta de provas de que o paciente teria 

cometido o delito de tráfico de drogas, é imperioso ressaltar que a instância de origem 

formou seu livre convencimento de acordo com o conjunto probatório produzido tanto na 

fase inquisitorial quanto na instrução criminal, concluindo pela existência de autoria e 

materialidade a ele assestadas.

Ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério 

Público, a autoridade impetrada consignou que a quantidade de droga apreendida com o 

acusado - 11 (onze) pedras de crack - mais a quantia de R$ 111,00 (cento e onze) 

reais, aliada ao fato de estar em conhecido ponto de venda de tóxicos, confirmaria que 

se tratava de tráfico de entorpecentes (e-STJ fl. 31).

Além disso, o policial que efetuou a prisão, ao ser ouvido em juízo, afirmou 

que já havia abordado o réu no mesmo local outras vezes, diante da narcotraficância no 

ponto, sendo que, até então, não tinha logrado êxito em apreender droga, apenas 

observava que trazia consigo bastante dinheiro, o que denota que a prisão não foi um 
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fato isolado na sua vida (e-STJ fl. 31).

Diante deste panorama fático-processual, a desconstituição do édito 

repressivo, conforme pretendido no writ, demandaria o exame aprofundado do conjunto 

probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas 

corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do 

livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que 

motivadamente.

Com efeito, a estreita via do habeas corpus não permite reanalisar as 

razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento, 

especialmente como na hipótese, em que apresentaram motivação suficiente à 

condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo indubitável 

que, para se concluir de forma diversa seria imprescindível a realização de exame 

minucioso do conjunto probatório, providência que é inviável de ser adotada no âmbito 

do remédio constitucional, diante dos seus estreitos limites cognitivos, especialmente 

na falta de prova pré-constituída, visto que não foi anexada à impetração cópia das 

declarações na origem.

Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A  
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE 
DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.  
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  APROFUNDADO  DE  
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.   IMPOSSIBILIDADE   NA   VIA  
ESTREITA  DO  WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
-  A  pretensão  de  absolvição  do  paciente ou desclassificação do 
delito  de  tráfico  para  o  de  uso  de drogas demanda 
aprofundada análise  do acervo fático-probatório dos autos, tarefa 
vedada na via estreita  do  habeas  corpus.  Uma  vez  que  o  
julgador,  de forma fundamentada,  entendeu pela condenação, 
não se admite nova incursão nas razões de decidir das instâncias 
ordinárias.
(...)
- Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.349/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 
01/08/2016)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.    INADEQUAÇÃO.    
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TRÁFICO   DE   DROGAS.   ABSOLVIÇÃO   OU 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA 
LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.  EXAME  DO  CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2.  As  pretensões  de  absolvição  por insuficiência de provas e de 
desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei 
n.  11.340/2006  não podem ser apreciadas por esta Corte 
Superior de Justiça,  na  via  estreita  do  habeas corpus, por 
demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos 
autos. (Precedente).
(...)
9. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 349.745/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016)

No tocante à pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 

da Lei 11.343/2006 em patamar superior ao mínimo legal, cumpre esclarecer que a 

jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, 

não tendo o legislador definido as frações para a sua aplicação, cumpre ao magistrado, 

dentro do seu livre convencimento motivado, considerar as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor 

do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 
33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PATAMAR DE REDUÇÃO. 
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE. 
NATUREZA DA DROGA. (...) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, 
os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena 
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem 
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não 
se dedicarem a atividades criminosas ou integrar organizações 
criminosas.
3. Os Tribunais Superiores têm decido também que, na falta de 
indicação pelo legislador de balizas para o quantum de redução, a 
natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as 
demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na 
definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da aplicação 
da minorante quando evidenciarem a dedicação do agente ao 
tráfico de entorpecentes (AgRg no AREsp 628.686/MG, Rel. 
Ministra MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 
2/3/2015).
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(...)
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim 
de fixar o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da 
pena privativa de liberdade.
(HC 359.747/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016)

Na espécie, considerando-se que a quantidade de entorpecentes 

apreendidos com o paciente não se revela excessiva, a fração deve alcançar o patamar 

de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitivamente estabelecida em 1 (um) ano 

e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Com a redução da sanção cominada ao réu, e tendo em conta que o 

volume de drogas apreendidas não é significativo, tanto que a sua reprimenda básica foi 

fixada no mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, restam 

atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo para a 

substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritiva de direitos, 

consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Finalmente, diante da quantidade de reprimenda imposta ao acusado, e, 

considerando-se que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal lhe foram consideradas favoráveis, impõe-se a fixação do regime aberto para 

cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do referido diploma 

legal.

Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, não se 

conhece do writ, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício, nos termos do 

artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para redimensionar a pena imposta ao 

paciente para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 167 (cento e 

sessenta e sete) dias-multa, fixando-se o regime inicial aberto para o cumprimento da 

sanção reclusiva, e substituindo-a por reprimendas restritivas de direitos consistentes 

na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA TURMA
 

 
Número Registro: 2016/0187651-0 HC 363.239 / RS

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  70068295153  70069399244

EM MESA JULGADO: 20/10/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro  JORGE MUSSI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FELIX FISCHER

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PACIENTE  : RUDINEI PEREIRA RODRIGUES 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas

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 Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e 
Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.
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