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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 
 
 
 
 
 
 

Tese 341 

DROGAS – CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, 33, § 1º, E 

34, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 

INAPLICABILIDADE 

Os delitos tipificados nos artigos 33, § 1º, inciso I, e 34, são autônomos 

em relação ao crime do artigo 33, caput, todos da Lei nº 11.343/06. 

(D.O.E., 10/02/2012, p. 34) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal nº 0021201-49.2010.8.26.0050 – 

Comarca de São Paulo, em que é apelante N.A.G.J., vem perante 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, 

da Constituição da República; artigo 255, § 2o, do RISTJ e artigo 26 da 

Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, contra o acórdão de fls. 144/150, pelos 

motivos adiante aduzidos: 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  

Acompanham o presente acórdãos do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça publicados na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, 
a saber: 
a) proferido no Habeas Corpus nº 151676 – SP, Rel. Min. OG 
FERNANDES, j. 20/04/2010, D.J.U. de 10/05/2010. 
b) prolatado no Habeas Corpus nº 179744 – SP, Rel. Min. GILSON 
DIPP, j. 12/04/2011, D.J.U. de 11/05/2011. 
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  N.A.G.J., pela r. sentença de fls. 93/97, foi condenado  “a 

seis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 

quinhentos e trinta e dois dias-multa, no piso, como incurso no artigo 33, 

caput; artigo 33, § 1º, inciso III, e artigo 34, todos da Lei n° 11.343/2006, na 

forma do artigo 69 do Código Penal” (fls. 145). 

 

  Reconheceu o v. acórdão ora recorrido que “restou 

comprovado, estreme de dúvida, que, nas condições de tempo e lugar 

indicadas na inicial acusatória, o réu guardava e trazia consigo, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para 

consumo de terceiros, uma pedra de cocaína, sob a forma de "crack", 

pesando 176 g (cento e setenta e seis gramas); 03 porções de cocaína em pó 

com peso de 236 g (duzentos e trinta e seis gramas), bem como 118 g (cento e 

dezoito gramas) de cocaína acondicionada em invólucros ("eppendorfs"), 

além de petrechos destinados à mercancia ilícita” (fls. 146). 

 

  A defesa apelou, “buscando a absolvição, alegando 

insuficiência probatória (fls. 114/118)” (fls. 145). 
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  Os Desembargadores da 7ª Câmara de Direito Criminal 

do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, "POR MAIORIA, 

VENCIDO O DESEMBARGADOR CHRISTIANO KUNTZ QUANTO À 

SUBSTITUIÇÃO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 

INTERPOSTO POR N.A.G.J., PARA REDUZIR-LHE, QUANTO À 

SUBSISTENTE CONDENAÇÃO COMO INCURSO NO ARTIGO 33, 

CAPUT E § 4º, DA LEI FEDERAL N° 11.343/2006, AS PENAS A DOIS 

ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E DUZENTOS E CINQÜENTA 

DIÁRIAS, NO PISO, SUBSTITUINDO-SE A RECLUSIVA POR DUAS 

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, PRO IGUAL PERÍODO, A SER 

REGULAMENTADA NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, E DEZ 

DIAS-MULTA, JULGANDO-SE, POR DETRAÇÃO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 44, § 2º, COMBINADO COM OS ARTIGOS 42 E 46, TODOS DO 

CÓDIGO PENAL, E POR ANALOGIA EM BENEFÍCIO DO CONDENADO, 

CUMPRIDA SOMENTE A PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA RECORRIDA, BEM 

COMO PARA AFASTAR, POR CONSUNÇÃO, AS CONDENAÇÕES 

RELATIVAS AOS ARTIGOS 33, § 1º, INCISO III, E 34 ], AMBOS DA LEI 

N° 11.343/2006” (fls. 144). 
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  Transcreve-se a fundamentação do acórdão: 

 
  “O recurso defensivo procede, em parte. 
 
  Com efeito, pois restou comprovado, estreme de dúvida, 
que, nas condições de tempo e lugar indicadas na inicial acusatória, 
o réu guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, 
uma pedra de cocaína, sob a forma de "crack", pesando 176 g 
(cento e setenta e seis gramas); 03 porções de cocaína em pó com 
peso de 236 g (duzentos e trinta e seis gramas), bem como 118 g 
(cento e dezoito gramas) de cocaína acondicionada em invólucros 
("eppendorfs"), além de petrechos destinados à mercancia ilícita. 
 
  Nesse sentido é a coesa e insuspeita prova oral da 
acusação, colhida em ambas as fases da persecução penal, 
constituída pelos informes prestados pelos policiais militares Fábio 
Lima Cornélio e Milas Fabiano da Silva (fls. 03, 05 e 71/72). 
 
  Interrogado na fase inquisitiva, o acusado permaneceu 
silente (fls. 06); em pretório, negou a autoria delitiva, alegando que 
não era proprietário dos entorpecentes; contudo, tal versão 
exculpatória não comporta acolhimento, porquanto dissociada do 
contexto probatório (fls. 74). 
 
  A prova é complementada, no âmbito da materialidade 
delitiva, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/14) e, 
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principalmente, pelo exame químico toxicológico, positivo para 
cocaína (fls. 51/54). 
 
  Importa ressaltar, neste aspecto, que, em vista do sistema 
de análise acolhido pelo estatuto substantivo penal pátrio, o do livre 
convencimento motivado, a consideração dos elementos de 
convicção é, absolutamente, legítima. 
 
  Em relação à destinação dos entorpecentes, além das 
circunstâncias reveladas pela prova oral da acusação, a forma de 
acondicionamento da droga não deixa qualquer dúvida de que era o 
comércio clandestino. Impende acrescentar que para a configuração 
do crime de tráfico de substância entorpecente basta apenas que se 
configure uma das múltiplas figuras enumeradas no caput do artigo 
33 da Lei n° 11.343/06, consideradas as circunstâncias do caso. 
 
  Portanto, como se observa, a condenação do acusado era 
de rigor, não havendo se falar, pois, em insuficiência probatória. 
 
  Por outro lado, descabida se mostra a incidência do 
disposto nos artigos 33, § 1º, inciso III, e 34, ambos da Lei n° 
11.343/06, visto que ficou comprovado que o réu guardava e tinha 
em depósito os entorpecentes apreendidos, além de petrechos 
destinados à traficância, subsumindo-se tais condutas ao disposto 
no caput do artigo 33 da mencionada lei. 
 
  Assim, com fulcro no princípio da consunção, o delito 
previsto no artigo 33, caput, absorve aqueles de que cuidam os 
artigos 33, § 1º, inciso III, e 34, de sorte a afastar indevido bis in 
idem no caso sob exame. Por conseguinte, ficam afastadas, por 
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consunção, as acusações relativas aos mencionados dispositivos 
legais. 
 
  No que concerne às penas aplicadas, porém, a r. sentença 
comporta reparo. As básicas foram mantidas no mínimo legal 
(cinco anos de reclusão e quinhentos diárias), diante da 
primariedade do apelante. Na segunda fase da dosimetria, inviável a 
diminuição da pena em virtude da menoridade relativa, uma vez 
que esta não pode trazer a reprimenda aquém do mínimo. 
 
  Inexistindo demonstração de que o acusado, primário e 
sem antecedentes, integre organização criminosa ou se dedique às 
atividades criminosas, correta se mostra a aplicação do previsto no 
§ 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. A redução cabível, pois, é de 
metade a esse título, sopesadas todas as circunstâncias envolvendo 
o apelante e o crime, notadamente a significativa quantidade de 
entorpecente apreendida no apartamento do réu. Por conseguinte, as 
penas definitivas resultam em dois anos e seis meses de reclusão e 
duzentos e cinqüenta dias-multa. 
 
  Fica mantido o regime carcerário inicialmente fechado, 
porquanto o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado 
hediondo, nos termos da Lei Federal n° 8.072/1990, c.c. a Lei 
Federal n° 11.464/2007. 
 
  Por fim, em consonância com decisão proferida em 
1°/09/2010 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Habeas Corpus n° 97.256/RS - Rel. Min. Ayres Britto, a privativa 
de liberdade, aplicada em dois anos e seis meses de reclusão, pode 
ser substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em 
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prestação de serviços à comunidade, por igual período, a ser 
regulamentada no juízo das Execuções Criminais, e dez dias-multa. 
 
  Há, entretanto, ponderar que, como vem entendendo esta 
Câmara (HC n° 0399495-95.2010.8.26.0000 - Comarca de São 
Paulo), nos termos do artigo 44, § 2º, combinado com os artigos 42 
e 46, § 3º, todos do Código Penal, e por analogia em benefício do 
condenado, se faz cabível, como forma de compensação ou 
detração, considerar cada dia de prisão, a partir do flagrante (no 
caso, 14 de março de 2010), equivalente a oito horas de serviço 
comunitário, de sorte que, mesmo respeitado o limite mínimo de 
metade, fixado no § 4º do aludido artigo 46, acha-se cumprida a 
restritiva concernente a serviços que poderiam ter sido prestados se 
não fosse o encarceramento. 
 
  Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso 
interposto por N.A.G.J., para reduzir-lhe, quanto à subsistente 
condenação como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei Federal 
n° 11.343/2006, as penas a dois anos e seis meses de reclusão e 
duzentos e cinqüenta diárias, no piso, substituindo-se a reclusiva 
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de 
serviços à comunidade, por igual período, a ser regulamentada no 
juízo das Execuções Criminais, e dez dias-multa, julgando-se, por 
detração, nos termos do artigo 44, § 2º, combinado com os artigos 
42 e 46, § 3º, todos do Código Penal, e por analogia em benefício 
do condenado, cumprida somente a pena alternativa de prestação de 
serviços, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, bem como para 
afastar, por consunção, as condenações relativas aos artigos 33, § 
1º, inciso III, e 34, ambos da Lei n° 11.343/2006. Expeça-se, 
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incontinenti, alvará de soltura em favor do apelante” (fls. 
145/150). 

 

  Assim decidindo a douta Turma Julgadora divergiu do 

entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto às 

interpretações dos artigos 33, “caput” e § 4º; 33, § 1º e 34, da Lei nº 

11.343/06: 
   
 
  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE 
DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO 
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, 
DA LEI Nº 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INEXISTÊNCIA. 
  1. Segundo o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, nos 
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser 
reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o 
agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique à 
atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
  2. É inaplicável a redução legal ao caso, pois, embora o 
paciente seja primário e de bons antecedentes, não atende ao 
requisito previsto no mencionado artigo, uma vez que se dedica 
à atividades criminosas, pois evidenciada nos autos a prática do 
tráfico, em razão da grande quantidade e variedade de 
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substância entorpecente apreendida (oito papelotes de cocaína e 
novecentos e sessenta e dois invólucros contendo crack além de 
balança de precisão). Precedentes do STJ. 
  3. Ordem denegada. 
(HC 151.676/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA 
TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 10/05/2010 -  
publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
Justiça – documento 01). 

 

  CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PREPARAÇÃO, 
PRODUÇÃO, MAQUINÁRIO E TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
INTERCEPTÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE 
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL E PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE. PRISÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE. 
GRAVAÇÕES UTILIZADAS UNICAMENTE NO 
INQUÉRITO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 566 DO CPC. ART. 33, § 
1º, INCISO I E ART. 34 DA LEI Nº 11.343/06. CONSUNÇÃO 
PELO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DO MESMO 
DIPLOMA. CRIMES AUTÔNOMOS. ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. VIA INADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM 
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 
  I. Eventuais irregularidades em interceptações 
telefônicas utilizadas unicamente no inquérito policial não são 
aptas a ensejar a declaração da nulidade do processo. 
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  II. Para declaração da nulidade é necessária a 
comprovação do prejuízo. Inteligência dos arts. 563 e 566 do 
Código de Processo Penal. 
  III. Os delitos tipificados no art. 33, § 1º, inciso I e art. 
34 são autônomos em relação ao crime do art. 33, caput, todos 
da Lei nº 11.343/06. 
  IV. O pleito de absolvição pelo delito de associação 
para o tráfico demanda revolvimento da matéria fático-
probatória, incabível na via eleita. 
  V. Tendo sido o paciente condenado em duas instâncias 
de ampla cognição, não pode o mandamus, como se fosse um 
segundo recurso de apelação, sobrepor-se àqueles julgados. 
  VI. Incabível a aplicação de causa de diminuição de 
pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em hipótese de 
paciente flagrado tendo em depósito mais de 15 (quinze) quilos 
de cocaína, bem como R$ 43.000, 00 (quarenta e três mil reais), 
sendo desempregado, e apontado por corréu como pessoa 
envolvida com o tráfico. 
  VII. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, 
denegada. 
(HC 179.744/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 11/05/2011 - 
publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
Justiça – documento 02). 

 
 

 

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Impossibilidade da redução da pena ao agente 

surpreendido com grande quantidade e variedade de 

drogas 

 
  No Habeas Corpus 151.676 - SP, a Colenda Sexta Turma 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo Relator o eminente 

Ministro OG FERNANDES (julgado em 20/04/2010, D.J.U. de 

10/05//2010, publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal 

de Justiça – documento 01, proferiu a seguinte decisão, cuja ementa 

tem o seguinte teor: 
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  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE 
DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO 
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, 
DA LEI Nº 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INEXISTÊNCIA. 
  1. Segundo o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, nos 
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser 
reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o 
agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique à 
atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
  2. É inaplicável a redução legal ao caso, pois, embora o 
paciente seja primário e de bons antecedentes, não atende ao 
requisito previsto no mencionado artigo, uma vez que se dedica 
à atividades criminosas, pois evidenciada nos autos a prática do 
tráfico, em razão da grande quantidade e variedade de 
substância entorpecente apreendida (oito papelotes de cocaína e 
novecentos e sessenta e dois invólucros contendo crack além de 
balança de precisão). Precedentes do STJ. 
  3. Ordem denegada. 
 
 

  Transcreve-se, na íntegra, o relatório e o voto do 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator: 

 

“RELATÓRIO 
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  O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Trata-se de 
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de 
Heberton da Silva Rosa, apontando-se como autoridade coatora o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento 
à apelação da defesa. 
  Colhe-se do processado que o paciente foi condenado 
como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343⁄06, às penas 
de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no 
regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, porque "tinha em depósito e guardava, para o fim de 
entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, nas 
imediações de estabelecimento de ensino, droga consistente em 07 
invólucros contendo cocaína, com peso de 1,8 g, 10 invólucros 
contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso de 4,73 
g, 952 invólucros contendo crack, substância derivada da cocaína, 
com peso de 199,5 g e 01 invólucro contendo cocaína, com peso de 
195,4 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e 
regulamentar" (fl. 27). 
  Apelou a defesa, tendo o Tribunal, como dito, negado 
provimento ao recurso. 
  Daí o presente writ, em que busca o impetrante seja 
reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, 
da Lei nº 11.343⁄06, por ser o paciente primário e de bons 
antecedentes e, ainda, por não restar demonstrado que pertencesse a 
qualquer organização criminosa. 
  Prestadas as informações, o Ministério Público Federal, 
em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República 
Francisco Dias Teixeira, opinou pela denegação da ordem (fls. 
45⁄48). 
  É o relatório. 
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HABEAS CORPUS Nº 151.676 - SP (2009⁄0209865-1) 
   
 
   

VOTO 
  
  O SR. MINISTRO OG FERNANDES (Relator): Para 
melhor deslinde da controvérsia, melhor se recupere o que escreveu 
o Juiz do processo ao aplicar as penas (fl. 46): 
  

Ao que consta o réu é primário. 
No mais, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe 
são favoráveis. Estabeleço a pena base no mínimo em 05 
(cinco) anos de reclusão, além da pecuniária de 500 
(quinhentos) dias multa calculados na proporção mínima 
cominada em lei. 
Preso na posse de entorpecentes, sem comprovar ocupação 
lícita, com grande quantidade de entorpecente 
(aproximadamente 1.000 pedras de crack) e munido de 
balanças de precisão, nota-se que faz do crime meio de vida, 
daí porque não faz jus à atenuante prevista no parágrafo 
quarto do artigo 33 da Lei nº 11.343⁄06. 
Nos termos do que dispõe a Lei 11.454⁄97, fixo o regime 
inicial fechado (fl. 35). 
  

  O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro 
grau, destacando que "a excessiva quantidade e variedade das 
drogas apreendidas, destinadas a atingir um número significativo 
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de usuários, disseminando expressivamente o vício na sociedade, 
desautorizam a redução da pena" (fl. 40). 
  Note-se que as instâncias ordinárias não reconheceram a 
causa de diminuição, deixando de aplicá-la, em razão da grande 
quantidade e variedade de droga apreendida, qual seja, 8 (oito) 
papelotes de cocaína e 962 (novecentos e sessenta e dois) 
invólucros contendo crack, além de balança de precisão. 
  Esta Corte tem decidido em inúmeros casos semelhantes 
que a elevada quantidade e variedade de droga apreendida justifica 
o afastamento da causa de diminuição de pena, no caso de ficar 
comprovado que o agente se dedique à atividades criminosas. 
  Nesse sentido, confiram-se: 
  

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA 
DA PENA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. 
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.313⁄06. 
NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS 
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM 
DENEGADA. 
1. No crime de tráfico de drogas, a quantidade do 
entorpecente deve ser considerada na fixação da pena-base, 
amparada no art. 59 do Código Penal, uma vez que, 
atendendo à finalidade da Lei 6.368⁄76, que visa coibir o 
tráfico ilícito de entorpecentes, esse fundamento apresenta-se 
válido para individualizar a pena, dado o maior grau de 
censurabilidade da conduta. Precedentes do STJ. 
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2. Segundo o § 4º do art. 33 da Lei 11.343⁄06, nos crimes 
relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas 
poderão ser reduzidas de 1⁄6 a 2⁄3, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades 
criminosas nem integre organização criminosa. 
3. É inaplicável a minorante legal ao caso, uma vez que, 
embora o paciente seja primário e de bons antecedentes, ele 
não atende ao requisito previsto no mencionado dispositivo 
atinente à vedação de se dedicar à atividade criminosa, pois 
evidenciada nos autos a prática do tráfico, em razão da 
grande quantidade de substância entorpecente apreendida. 
Precedentes do STJ. 
4. Ordem denegada.  
(HC 113.005⁄SP, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, DJe 1º⁄12⁄08). 
  
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO 
DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO 
E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA 
NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343⁄06 EM PATAMAR 
INTERMEDIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. 
CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464⁄07. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. A elevada quantidade de entorpecente se presta para 
justificar a fixação da pena-base acima do piso legal; para 
fundamentar a aplicação da causa de diminuição da pena 
em patamar diverso do máximo ou mesmo para afastar a 
incidência do benefício, caso se comprove que o agente 
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integre organizações criminosas ou se dedique a tais 
atividades. 
2. No caso, o paciente foi preso quando transportava 
aproximadamente 408 (quatrocentos e oito) quilos de 
maconha. Essa circunstância justificou a fixação da pena-
base acima do patamar mínimo e a aplicação da causa de 
diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343⁄06 no 
percentual de 1⁄3 (um terço). 
3. Tendo o crime sido cometido na vigência da Lei nº 
11.464⁄07, descabe a pretensão de modificação do regime 
prisional. Além disso, a grande quantidade de entorpecentes 
e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis 
autorizam a fixação de regime mais severo, ainda que a pena 
não alcance 8 (oito) anos de reclusão. 
4. Ordem denegada. 
(HC 140.743⁄MS, de minha relatoria, julgado em 5⁄11⁄09, DJe 
23⁄11⁄09) 

  
  À vista do exposto, denego a ordem. 
  É o voto. 

  

 

 

 

2.1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 

  Para o v. Acórdão hostilizado:  
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  “O recurso defensivo procede, em parte. 
 
  Com efeito, pois restou comprovado, estreme de dúvida, 
que, nas condições de tempo e lugar indicadas na inicial acusatória, 
o réu guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, 
uma pedra de cocaína, sob a forma de "crack", pesando 176 g 
(cento e setenta e seis gramas); 03 porções de cocaína em pó com 
peso de 236 g (duzentos e trinta e seis gramas), bem como 118 g 
(cento e dezoito gramas) de cocaína acondicionada em invólucros 
("eppendorfs"), além de petrechos destinados à mercancia ilícita. 
 
  Nesse sentido é a coesa e insuspeita prova oral da 
acusação, colhida em ambas as fases da persecução penal, 
constituída pelos informes prestados pelos policiais militares Fábio 
Lima Cornélio e Milas Fabiano da Silva (fls. 03, 05 e 71/72). 
 
  Interrogado na fase inquisitiva, o acusado permaneceu 
silente (fls. 06); em pretório, negou a autoria delitiva, alegando que 
não era proprietário dos entorpecentes; contudo, tal versão 
exculpatória não comporta acolhimento, porquanto dissociada do 
contexto probatório (fls. 74). 
 
  A prova é complementada, no âmbito da materialidade 
delitiva, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/14) e, 
principalmente, pelo exame químico toxicológico, positivo para 
cocaína (fls. 51/54). 
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  Importa ressaltar, neste aspecto, que, em vista do sistema 
de análise acolhido pelo estatuto substantivo penal pátrio, o do livre 
convencimento motivado, a consideração dos elementos de 
convicção é, absolutamente, legítima. 
 
  Em relação à destinação dos entorpecentes, além das 
circunstâncias reveladas pela prova oral da acusação, a forma de 
acondicionamento da droga não deixa qualquer dúvida de que era o 
comércio clandestino. Impende acrescentar que para a configuração 
do crime de tráfico de substância entorpecente basta apenas que se 
configure uma das múltiplas figuras enumeradas no caput do artigo 
33 da Lei n° 11.343/06, consideradas as circunstâncias do caso. 
 
  Portanto, como se observa, a condenação do acusado era 
de rigor, não havendo se falar, pois, em insuficiência probatória” 
(fls. 145/147). 
 

... 

 
  “No que concerne às penas aplicadas, porém, a r. sentença 
comporta reparo. As básicas foram mantidas no mínimo legal 
(cinco anos de reclusão e quinhentos diárias), diante da 
primariedade do apelante. Na segunda fase da dosimetria, inviável a 
diminuição da pena em virtude da menoridade relativa, uma vez 
que esta não pode trazer a reprimenda aquém do mínimo. 
 
  Inexistindo demonstração de que o acusado, primário e 
sem antecedentes, integre organização criminosa ou se dedique às 
atividades criminosas, correta se mostra a aplicação do previsto no 
§ 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. A redução cabível, pois, é de 
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metade a esse título, sopesadas todas as circunstâncias envolvendo 
o apelante e o crime, notadamente a significativa quantidade de 
entorpecente apreendida no apartamento do réu. Por conseguinte, as 
penas definitivas resultam em dois anos e seis meses de reclusão e 
duzentos e cinqüenta dias-multa” (fls. 148). 
 

... 

 
  “Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso 
interposto por N.A.G.J., para reduzir-lhe, quanto à subsistente 
condenação como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei Federal 
n° 11.343/2006, as penas a dois anos e seis meses de reclusão e 
duzentos e cinqüenta diárias, no piso, substituindo-se a reclusiva 
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de 
serviços à comunidade, por igual período, a ser regulamentada no 
juízo das Execuções Criminais, e dez dias-multa, julgando-se, por 
detração, nos termos do artigo 44, § 2º, combinado com os artigos 
42 e 46, § 3º, todos do Código Penal, e por analogia em benefício 
do condenado, cumprida somente a pena alternativa de prestação de 
serviços, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, bem como para 
afastar, por consunção, as condenações relativas aos artigos 33, § 
1º, inciso III, e 34, ambos da Lei n° 11.343/2006. Expeça-se, 
incontinenti, alvará de soltura em favor do apelante” (fls. 150). 
   

 

  Já o V. Aresto paradigma deixou assentado que: 
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  “O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro 
grau, destacando que "a excessiva quantidade e variedade das 
drogas apreendidas, destinadas a atingir um número significativo 
de usuários, disseminando expressivamente o vício na sociedade, 
desautorizam a redução da pena" (fl. 40). 
  Note-se que as instâncias ordinárias não reconheceram a 
causa de diminuição, deixando de aplicá-la, em razão da grande 
quantidade e variedade de droga apreendida, qual seja, 8 (oito) 
papelotes de cocaína e 962 (novecentos e sessenta e dois) 
invólucros contendo crack, além de balança de precisão. 
  Esta Corte tem decidido em inúmeros casos semelhantes 
que a elevada quantidade e variedade de droga apreendida justifica 
o afastamento da causa de diminuição de pena, no caso de ficar 
comprovado que o agente se dedique à atividades criminosas”. 

 

  Em síntese, para o acórdão recorrido: “Inexistindo 

demonstração de que o acusado, primário e sem antecedentes, integre 

organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, correta se 

mostra a aplicação do previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. A 

redução cabível, pois, é de metade a esse título, sopesadas todas as 

circunstâncias envolvendo o apelante e o crime, notadamente a significativa 

quantidade de entorpecente apreendida no apartamento do réu. Por 

conseguinte, as penas definitivas resultam em dois anos e seis meses de 

reclusão e duzentos e cinqüenta dias-multa” (fls. 148). Enquanto o 

paradigma entendeu: “Esta Corte tem decidido em inúmeros casos 
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semelhantes que a elevada quantidade e variedade de droga apreendida 

justifica o afastamento da causa de diminuição de pena”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Os delitos tipificados no art. 33, § 1º, inciso I e art. 34 

são autônomos em relação ao crime do art. 33, caput, 

todos da Lei nº 11.343/06” (STJ – HC 179.744/SP, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 

11/05/2011). 

 
 

  No Habeas Corpus 179.744 - SP, a Colenda Quinta 

Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo Relator o 

eminente Ministro GILSON DIPP (julgado em 12/04/2011, D.J.U. de 
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11/05/2011, publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal 

de Justiça – documento 02, proferiu a seguinte decisão, cuja ementa 

tem o seguinte teor: 

 

  CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PREPARAÇÃO, 
PRODUÇÃO, MAQUINÁRIO E TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
INTERCEPTÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE 
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL E PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE. PRISÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE. 
GRAVAÇÕES UTILIZADAS UNICAMENTE NO 
INQUÉRITO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 566 DO CPC. ART. 33, § 
1º, INCISO I E ART. 34 DA LEI Nº 11.343/06. CONSUNÇÃO 
PELO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DO MESMO 
DIPLOMA. CRIMES AUTÔNOMOS. ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. VIA INADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM 
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 
  I. Eventuais irregularidades em interceptações 
telefônicas utilizadas unicamente no inquérito policial não são 
aptas a ensejar a declaração da nulidade do processo. 
  II. Para declaração da nulidade é necessária a 
comprovação do prejuízo. Inteligência dos arts. 563 e 566 do 
Código de Processo Penal. 
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  III. Os delitos tipificados no art. 33, § 1º, inciso I e art. 
34 são autônomos em relação ao crime do art. 33, caput, todos 
da Lei nº 11.343/06. 
  IV. O pleito de absolvição pelo delito de associação 
para o tráfico demanda revolvimento da matéria fático-
probatória, incabível na via eleita. 
  V. Tendo sido o paciente condenado em duas instâncias 
de ampla cognição, não pode o mandamus, como se fosse um 
segundo recurso de apelação, sobrepor-se àqueles julgados. 
  VI. Incabível a aplicação de causa de diminuição de 
pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em hipótese de 
paciente flagrado tendo em depósito mais de 15 (quinze) quilos 
de cocaína, bem como R$ 43.000, 00 (quarenta e três mil reais), 
sendo desempregado, e apontado por corréu como pessoa 
envolvida com o tráfico. 
  VII. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, 
denegada. 
 
 

  Transcreve-se, na íntegra, o relatório e o voto do 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator: 

 

“RELATÓRIO 
  
EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator):  
  
  Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de 
RICARDO DE OLIVEIRA contra acórdão da 9ª Câmara de Direito 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  
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  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela 
prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343⁄06 
às penas respectivas de 10 (dez) e 6 (seis) anos de reclusão em 
regime inicialmente fechado.  
  Em sede de apelação, o Tribunal a quo deu provimento ao 
recurso defensivo para reduzir a pena referente ao art. 33 da Lei nº 
11.343⁄06 para 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias 
de reclusão. Proveu também o recurso do Parquet para condenar ao 
paciente pelo delito tipificado no art. 33, § 1º, inciso I e art. 34 da 
Lei nº 11.343⁄06 às penas, respectivamente, de 7 (sete) anos e 6 
(seis) meses e de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
mantendo, no mais, a sentença. O acórdão restou assim ementado 
(fl. 170): 
  

  "ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: "POR V.U., REJEITADAS AS PRELIMINARES, 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ 
ONOFRE RIBEIRO, PARA REDUZIR SUAS PENAS PARA 
SEIS ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO, MAIS 
SEISCENTOS E VINTE E CINCO DIAS MULTA; DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO, PARA UM MIL E CINQUENTA DIAS 
MULTA; DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 
DE RICARDO PARA REDUZIR AS PENAS REFERENTES 
AO TRÁFICO PARA NOVE ANOS, QUATRO MESES E 
QUINZE DIAS DE RECLUSÃO, MAIS NOVECENTOS E 
TRINTA E SETE DIAS MULTA, BEM COMO REDUZIR A 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, REFERENTE AO CRIME DE 
ASSOCIAÇÃO PARA UM MIL QUINHENTOS E SETENTA 
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E CINCO DIAS MULTA; E DERAM PROVIMENTO AO 
RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAR RICARDO 
OLIVEIRA E ADRIELE ALÍPIO DE MORAES, PELA 
PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTIGOS 33, 
PARÁGRAFO 1º (I) E 34, DA LEI Nº 11.343⁄06, 
RESPECTIVAMENTE ÀS PENAS DE SETE ANOS E SEIS 
MESES DE RECLUSÃO, MAIS SETECENTOS E 
CINQUENTA DIAS MULTA E QUATRO ANOS E SEIS 
MESES DE RECLUSÃO, MAIS UM MIL E OITOCENTOS 
DIAS MULTA, MANTIDA, NO MAIS A SENTENÇA", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.  

  
  No presente writ, o impetrante pugna pelo reconhecimento 
de nulidade processual decorrente da utilização de provas ilícitas - 
interceptações não transcritas integralmente ou submetidas à 
perícia. Além disso, pleiteia a aplicação do princípio da consunção 
em relação aos delitos dos arts. 33, § 1º, inciso I e art. 34, da Lei nº 
11.343⁄06, bem como a absolvição pelo crime de associação para o 
tráfico, por ausência de provas.  Por fim, alega a imposição 
exarcebada da pena, postulando a redução da pena-base e aplicação 
da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343⁄06.  
Informações às fls. 210⁄211. 
  A douta Subprocuradoria-Geral da República, às fls. 
255⁄258, opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, nessa parte, 
pela denegação.  
  É o relatório.  
  Passo à análise da irresignação.  
 
HABEAS CORPUS Nº 179.744 - SP (2010⁄0131528-4) 
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VOTO 
  
  EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator):  
  
  Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de 
RICARDO DE OLIVEIRA contra acórdão da 9ª Câmara de Direito 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  
  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela 
prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343⁄06 
às penas respectivas de 10 (dez) e 6 (seis) anos de reclusão em 
regime inicialmente fechado.  
  Em sede de apelação, o Tribunal a quo deu provimento ao 
recurso defensivo para reduzir a pena referente ao art. 33 da Lei nº 
11.343⁄06 para 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias 
de reclusão. Proveu também o recurso do Parquet para condenar ao 
paciente pelo delito tipificado no art. 33, § 1º, inciso I e art. 34 da 
Lei nº 11.343⁄06 às penas, respectivamente, de 7 (sete) anos e 6 
(seis) meses e de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
mantendo, no mais, a sentença (fls. 170⁄185). 
  No presente writ, o impetrante pugna pelo reconhecimento 
de nulidade processual decorrente da utilização de provas ilícitas - 
interceptações não transcritas integralmente ou submetidas à 
perícia. Além disso, pleiteia a aplicação do princípio da consunção 
em relação aos delitos dos arts. 33, § 1º, inciso I e art. 34, da Lei nº 
11.343⁄06, bem como a absolvição pelo crime de associação para o 
tráfico, por ausência de provas. Por fim, alega a imposição 
exarcebada da pena, postulando a redução da pena-base e aplicação 
da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343⁄06.  
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  Passo à análise da irresignação.  
  Em relação à nulidade decorrente da ausência de 
transcrição e perícia das interceptações telefônicas, extrai-se o 
seguinte do acórdão atacado (fls. 173⁄174):  
  

  "Visando o desbaratamento da presente associação 
criminosa, o representante ministerial solicitou o monitoramento 
telefônico dos agentes, bem como de outros suspeitos, tendo sido o 
pedido regularmente deferido.  
  Tais interceptações somente serviram de base para a 
investigação policial. Ou seja, serviram para que os policiais 
pudessem localizar os agentes e prendê-los em flagrante. A partir 
daí foi possível a apreensão da droga, bem como a localização do 
"laboratório" utilizado pela organização.  
  Observo que a condenação dos réus não foi baseada 
nas interceptações telefônicas, mas em provas documentais e 
testemunhais.  
  Como bem salientado pelo juiz sentenciante, "... a 
diligência autorizada judicialmente apenas possibilitou aos 
policiais saberem quando Ricardo iria se encontrar com José 
Onofre para lhe entregar a cocaína, facilitando... a prisão em 
flagrante de ambos... 
  A defesa de Adriele alega violação do princípio do 
devido processo legal, em razão da ausência de transcrição do 
conteúdo do CD, onde estariam gravadas as escutas telefônicas.  
  Novamente, não compartilho de tal entendimento.  
  A certidão de fls. 688 relata que a digna defensora 
retirou os autos (contendo uma cópia do CD⁄ da Operação 
Veneza) no dia 07.04.2008, devolvendo-os em 08.04.2008. Quando 
da devolução foi verificado que o envelope continuava lacrado.  
  Ora, a defensora teve os autos em mãos. Poderia, se 
quisesse, ter tomado ciência do conteúdo das gravações. Não 
pode agora, em grau de recurso, alegar nulidade dos autos. Até 
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porque, como já dito, as gravações não serviram de base para o 
decreto condenatório, mas sim para nortear as investigações dos 
policiais, que culminaram com as prisões dos réus."  

  
  A sentença deixa explícito, às fls. 129⁄130 que o efeito das 
interceptações telefônicas se limitou ao inquérito policial, verbis:  
  

  "De qualquer sorte, na espécie em exame, as 
interceptações dos telefonemas dos réus serviu apenas para 
nortear a ação dos policiais que os prenderam em flagrante, de 
sorte que o que menos importa é o teor dos diálogos que 
mantiveram.  
  (...)  
  A diligência autorizada judicialmente apenas 
possibilitou aos policiais saber quando Ricardo iria se encontrar 
com José Onofre para lhe entregar a cocaína, facilitando não só a 
prisão em flagrante de ambos, como a apreensão de substancial 
quantidade de droga e de dinheiro em poder deles, que nem 
ousaram negar seu envolvimento no tráfico. Permitiu ainda tomar 
conhecimento de que antes do encontro deles, Ricardo telefonou 
para Adriele e avisou que iria passar na casa dela, o que os fez 
concluir que no local funcionava um dos laboratórios da 
organização, suspeita que se confirmou diante das apreensões 
realizadas no imóvel, logo após as prisões de Ricardo e José 
Onofre.  
  Logo, é evidente que as preliminares só foram 
deduzidas para tumultuar o processo, como única estratégia que 
restou aos defensores, tendo em vista a robustez da prova 
produzida em desfavor dos acusados, independentemente do que 
disseram os telefonemas interceptados, já que todos ele foram 
presos em flagrante." 
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  Portanto, se a condenação do paciente não foi 
fundamentada nas interceptações telefônicas - que ampararam 
unicamente o inquérito policial - mas no flagrante realizado e nas 
drogas apreendidas, não se vislumbra prejuízo advindo da eventual 
irregularidade das gravações. Desse modo, incide ao caso o art. 
563, do Código de Processo Penal, que dispõe que "nenhum ato 
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a 
acusação ou para a defesa". No mesmo sentido, o art. 566 daquele 
diploma versa que "não será declarada a nulidade de ato 
processual que não houver influído na apuração da verdade 
substancial ou na decisão da causa". 
  Neste sentido, confiram-se o seguinte precedente:  
  

  "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO 
DE PRAZO. INSTRUÇÃO FINDA. SÚMULA N. 52⁄STJ. 
CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO.  
  (...) 
  JUNTADA TARDIA DAS INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS QUE CULMINARAM NA PRISÃO EM 
FLAGRANTE DO PACIENTE. ACESSO AO DOCUMENTO 
GARANTIDO À DEFESA. PREJUÍZO NÃO 
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.  
  4. De acordo com o sistema da instrumentalidade 
das formas, adotado pela jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, não se declara a nulidade do ato sem a 
demonstração do efetivo prejuízo para a parte em razão da 
inobservância da formalidade prevista em lei. Precedentes.  
  5. Verificada a regularidade da prisão em 
flagrante, quedando-se a defesa a demonstrar eventual 
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prejuízo suportado com a juntada tardia das interceptações 
telefônicas, imperiosa a manutenção do ato impugnado. 
  6. Ordem denegada." (HC 100070 ⁄ SP, Rel. Min. 
Jorge Mussi, DJe 08⁄09⁄2009).  

  
  A respeito do pleito de absorção dos art. 33, § 1º, inciso I e 
art. 34 pelo art. 33, caput, todos da Lei nº 11.343⁄06, nota-se que se 
trata de delitos distintos, não necessariamente contidos no crime de 
tráfico ilícito de entorpecentes como simples fase para sua 
realização. As condutas típicas se referem, um, à preparação e 
produção, o outro, ao maquinário utilizado para a produção e 
transformação de drogas. É evidente a autonomia dos delitos, cuja 
prática não se restringe a meios absortos nos atos típicos do crime 
de tráfico ilícito de entorpecentes.  
  Por outro lado, o pleito de absolvição pelo delito de 
associação pelo tráfico não encontra espaço na via estreita do writ, 
por demandar revolvimento da matéria fático-probatória. Ademais, 
o paciente foi condenado pelo crime citado em duas instâncias de 
ampla cognição, de modo que não pode o mandamus, como se 
fosse um segundo recurso de apelação, sobrepor-se àqueles 
julgados.  
  Neste sentido:  
  

  "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM 
JUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO 
DA VIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.  
  1. O reconhecimento fotográfico do acusado, quando 
ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla 
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defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o 
édito condenatório. 
  2. A via estreita do habeas corpus não se presta à 
ampla dilação probatória, como se fosse um segundo recurso de 
apelação. Logo, na ação mandamental de rito sumaríssimo, é 
incabível a análise das argumentações de inocência do acusado e 
de insuficiência de provas para a condenação. (Precedentes) 
  3. Ordem denegada."  (HC 142767 ⁄ MS, Rel. Des. 
Conv. Celso Limongi, DJe 20⁄09⁄2010).  
  
  “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE 
ABSOLVIÇÃO. EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE 
POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO 
CPP. EXCESSO DE PRAZO. NÃO-OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO 
CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52⁄STJ. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CONFIGURADO. ORDEM 
DENEGADA.  
  1. A análise acerca da pretensão de absolvição do 
paciente demanda aprofundado exame no contexto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.  
  2. Não há falar em ausência de fundamentação da 
decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, 
estando satisfatoriamente justificada na garantia da ordem 
pública (art. 312 do Código de Processo Penal).  
  3. Não se configura excesso de prazo para a formação 
de culpa quando há superveniência da sentença penal 
condenatória, portanto já encerrada a instrução criminal.  
  4. Aplicação da Súmula 52⁄STJ: "Encerrada a 
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento 
por excesso de prazo." 
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  5. Ordem denegada” (HC 153.115⁄RS, Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, DJe 22⁄03⁄2010).  

  
  Finalmente, no que tange à aplicação da causa de 
diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343⁄06, esta tem 
como requisitos que o agente seja primário, de bons antecedentes, 
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa. Ora, o simples fato da condenação pelo delito de 
associação para o tráfico obsta a concessão do pedido. Porém, além 
disso, o paciente foi flagrado tendo em depósito  mais de 15 
(quinze) quilos de cocaína, bem como R$ 43.000,00 (quarenta e 
três mil reais), sendo desempregado. No mesmo sentido, um dos 
corréus declarou que "havia acabado de adquirir 400 gramas de 
cocaína do réu Ricardo, pessoa envolvida com o tráfico" (fl. 175).  
  Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do writ e, 
nesta extensão, denego a ordem.  
  É como voto”.   
  

 

 

 

 

 

3.1. Demonstração analítica de semelhança 

 
  Para o v. Acórdão hostilizado:  



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

  “O recurso defensivo procede, em parte. 
 
  Com efeito, pois restou comprovado, estreme de dúvida, 
que, nas condições de tempo e lugar indicadas na inicial acusatória, 
o réu guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, 
uma pedra de cocaína, sob a forma de "crack", pesando 176 g 
(cento e setenta e seis gramas); 03 porções de cocaína em pó com 
peso de 236 g (duzentos e trinta e seis gramas), bem como 118 g 
(cento e dezoito gramas) de cocaína acondicionada em invólucros 
("eppendorfs"), além de petrechos destinados à mercancia ilícita. 
 
  Nesse sentido é a coesa e insuspeita prova oral da 
acusação, colhida em ambas as fases da persecução penal, 
constituída pelos informes prestados pelos policiais militares Fábio 
Lima Cornélio e Milas Fabiano da Silva (fls. 03, 05 e 71/72). 
 
  Interrogado na fase inquisitiva, o acusado permaneceu 
silente (fls. 06); em pretório, negou a autoria delitiva, alegando que 
não era proprietário dos entorpecentes; contudo, tal versão 
exculpatória não comporta acolhimento, porquanto dissociada do 
contexto probatório (fls. 74). 
 
  A prova é complementada, no âmbito da materialidade 
delitiva, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/14) e, 
principalmente, pelo exame químico toxicológico, positivo para 
cocaína (fls. 51/54). 
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  Importa ressaltar, neste aspecto, que, em vista do sistema 
de análise acolhido pelo estatuto substantivo penal pátrio, o do livre 
convencimento motivado, a consideração dos elementos de 
convicção é, absolutamente, legítima. 
 
  Em relação à destinação dos entorpecentes, além das 
circunstâncias reveladas pela prova oral da acusação, a forma de 
acondicionamento da droga não deixa qualquer dúvida de que era o 
comércio clandestino. Impende acrescentar que para a configuração 
do crime de tráfico de substância entorpecente basta apenas que se 
configure uma das múltiplas figuras enumeradas no caput do artigo 
33 da Lei n° 11.343/06, consideradas as circunstâncias do caso. 
 
  Portanto, como se observa, a condenação do acusado era 
de rigor, não havendo se falar, pois, em insuficiência probatória. 
 
  Por outro lado, descabida se mostra a incidência do 
disposto nos artigos 33, § 1º, inciso III, e 34, ambos da Lei n° 
11.343/06, visto que ficou comprovado que o réu guardava e tinha 
em depósito os entorpecentes apreendidos, além de petrechos 
destinados à traficância, subsumindo-se tais condutas ao disposto 
no caput do artigo 33 da mencionada lei. 
 
  Assim, com fulcro no princípio da consunção, o delito 
previsto no artigo 33, caput, absorve aqueles de que cuidam os 
artigos 33, § 1º, inciso III, e 34, de sorte a afastar indevido bis in 
idem no caso sob exame. Por conseguinte, ficam afastadas, por 
consunção, as acusações relativas aos mencionados dispositivos 
legais” (fls. 145/148). 
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... 

   
  “Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso 
interposto por N.A.G.J., para reduzir-lhe, quanto à subsistente 
condenação como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei Federal 
n° 11.343/2006, as penas a dois anos e seis meses de reclusão e 
duzentos e cinqüenta diárias, no piso, substituindo-se a reclusiva 
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de 
serviços à comunidade, por igual período, a ser regulamentada no 
juízo das Execuções Criminais, e dez dias-multa, julgando-se, por 
detração, nos termos do artigo 44, § 2º, combinado com os artigos 
42 e 46, § 3º, todos do Código Penal, e por analogia em benefício 
do condenado, cumprida somente a pena alternativa de prestação de 
serviços, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, bem como para 
afastar, por consunção, as condenações relativas aos artigos 33, § 
1º, inciso III, e 34, ambos da Lei n° 11.343/2006. Expeça-se, 
incontinenti, alvará de soltura em favor do apelante” (fls. 
149/150). 

 

 

  Decidiu o paradigma: 

 

  “Em sede de apelação, o Tribunal a quo deu provimento ao 
recurso defensivo para reduzir a pena referente ao art. 33 da Lei nº 
11.343⁄06 para 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias 
de reclusão. Proveu também o recurso do Parquet para condenar ao 
paciente pelo delito tipificado no art. 33, § 1º, inciso I e art. 34 da 
Lei nº 11.343⁄06 às penas, respectivamente, de 7 (sete) anos e 6 
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(seis) meses e de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
mantendo, no mais, a sentença (fls. 170⁄185). 
  No presente writ, o impetrante pugna pelo reconhecimento 
de nulidade processual decorrente da utilização de provas ilícitas - 
interceptações não transcritas integralmente ou submetidas à 
perícia. Além disso, pleiteia a aplicação do princípio da consunção 
em relação aos delitos dos arts. 33, § 1º, inciso I e art. 34, da Lei nº 
11.343⁄06, bem como a absolvição pelo crime de associação para o 
tráfico, por ausência de provas. Por fim, alega a imposição 
exarcebada da pena, postulando a redução da pena-base e aplicação 
da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343⁄06.  
  Passo à análise da irresignação.”  
 

... 

 
  “A respeito do pleito de absorção dos art. 33, § 1º, inciso I 
e art. 34 pelo art. 33, caput, todos da Lei nº 11.343⁄06, nota-se que 
se trata de delitos distintos, não necessariamente contidos no crime 
de tráfico ilícito de entorpecentes como simples fase para sua 
realização. As condutas típicas se referem, um, à preparação e 
produção, o outro, ao maquinário utilizado para a produção e 
transformação de drogas. É evidente a autonomia dos delitos, cuja 
prática não se restringe a meios absortos nos atos típicos do crime 
de tráfico ilícito de entorpecentes”.  

 
... 

  
  “Finalmente, no que tange à aplicação da causa de 
diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343⁄06, esta tem 
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como requisitos que o agente seja primário, de bons antecedentes, 
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa. Ora, o simples fato da condenação pelo delito de 
associação para o tráfico obsta a concessão do pedido. Porém, além 
disso, o paciente foi flagrado tendo em depósito  mais de 15 
(quinze) quilos de cocaína, bem como R$ 43.000,00 (quarenta e 
três mil reais), sendo desempregado. No mesmo sentido, um dos 
corréus declarou que "havia acabado de adquirir 400 gramas de 
cocaína do réu Ricardo, pessoa envolvida com o tráfico" (fl. 175).  
  Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do writ e, 
nesta extensão, denego a ordem”.  

 

 

  Em síntese, para a decisão recorrida: 

 

  “Assim, com fulcro no princípio da consunção, o delito 
previsto no artigo 33, caput, absorve aqueles de que cuidam os 
artigos 33, § 1º, inciso III, e 34, de sorte a afastar indevido bis in 
idem no caso sob exame. Por conseguinte, ficam afastadas, por 
consunção, as acusações relativas aos mencionados dispositivos 
legais” (fls. 148). 

 

 

  Enquanto para a paradigma: 

  “A respeito do pleito de absorção dos art. 33, § 1º, 
inciso I e art. 34 pelo art. 33, caput, todos da Lei nº 11.343⁄06, 
nota-se que se trata de delitos distintos, não necessariamente 
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contidos no crime de tráfico ilícito de entorpecentes como 
simples fase para sua realização. As condutas típicas se 
referem, um, à preparação e produção, o outro, ao maquinário 
utilizado para a produção e transformação de drogas. É 
evidente a autonomia dos delitos, cuja prática não se restringe a 
meios absortos nos atos típicos do crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes”.  

 

 

 

 

  

4. DO PEDIDO 

 

  Ante o exposto, demonstrados os dissídios 

jurisprudenciais, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo 

o deferimento do processamento do presente recurso especial por 

essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que seja 

restabelecida a decisão de primeiro grau. 

 

  São Paulo, 25 de agosto de 2011. 
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PERSEU GENTIL NEGRÃO 

Procurador de Justiça 

 

 

Índices 
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