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Acompanham o presente cópias autênticas do Habeas Corpus nº 164.682/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, 
e 111.891/GO, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, ambos da Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 
entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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 Tese 356  

DROGAS – TRÁFICO – PERDIMENTO DE BENS – ARTIGO 63 DA LEI 

11.343/06 – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

DESNECESSIDADE.  

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico de drogas 

decorre da própria sentença condenatória, como disposto no artigo 63 da Lei 

11.343/06, sendo desnecessário requerimento expresso do Ministério Público. 

(D.O.E.,   p. )  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

I – Não supre o prequestionamento o fato de os temas 
suscitados no Recurso Especial terem sido objeto dos 
Embargos de Declaração, sendo necessário que o Tribunal a 

quo emita juízo acerca da questão federal suscitada na 
Súplica Máxima.  

II – O perdimento de bens em favor da União pela prática 
de tráfico de drogas decorre da própria sentença 
condenatória, conforme regulamentado no art. 63 da Lei 
11.343/06, sendo desnecessário requerimento expresso do 
Ministério Público.  

III - A diminuição da pena prevista para o traficante ou, 
especificamente, para aquele que incide nas condutas do 
“caput” ou do § 1º, do art. 33, da Lei de Drogas (Lei nº 
11.343/2006), deverá considerar se o agente é um criminoso 
ocasional ou se dedica à prática delitiva. Assim, a aplicação 
da minorante é incompatível para aquele que é 
surpreendido com grande quantidade de entorpecente. 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da Apelação Criminal e Embargos de 

Declaração nº 0003761-60.2010.8.26.0302, Comarca de Jaú, em que é 

apelante o sentenciado E.  N. N., vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, III, a e c, da Constituição da República, 
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artigo 255, § 2o, do RISTJ, artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e artigo 541 e 

§ único do Código de Processo Civil, interpor Recurso Especial para 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra v. acórdão prolatado 

pelo E. Segunda Câmara Criminal, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

1. RESUMO DOS AUTOS 

E. N. N. foi condenado pela prática do crime de tráfico 

de entorpecentes (art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. V, ambos da Lei 

11.343/06) à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, mais multa, em 

regime fechado, pelos fatos a seguir descritos.  

Segundo consta da denúncia – e foi perfeitamente 

acolhido pelo v. acórdão – , no dia 08 de março de 2010, por volta das 

16:40 horas, na Avenida Fernando de Lúcio, defronte ao nº 20, Jardim 

Conde do Pinhal, nas proximidades do estabelecimento comercial 

Fried Fish, na Comarca de Jaú, o acusado E.  N. N., vulgo “Edu”, 

havia transportado e trazia consigo, para fins de tráfico, 2.100 gramas 

de crack e 1.100 gramas de cocaína, sem autorização, quando foi 

surpreendido e preso por policial militares.  

Verte da peça inicial que o acusado conduzia o veículo 

GM/Meriva, ano 2003, cor cinza, placas HAA 9020, Jaú/SP, pelo local 

acima mencionado, quando, ao avistar uma viatura policial, 

demonstrou nervosismo. Ao notarem a sua inquietação, os policiais 
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houveram por bem fazer a abordagem e, em revista pessoal, nada de 

ilícito foi encontrado com o acusado. No entanto, embaixo do banco 

do motorista do referido veículo, eles localizaram dois tijolos de crack, 

cada um deles envolto em um “bexigão” de cor vermelha, os quais 

pesaram em conjunto cerca de 2.100 gramas. Embaixo do banco do 

passageiro, encontraram também um tijolo de cocaína, embalado em 

um “beixigão” de cor rosa, o qual pesou cerca de 1.100 gramas. 

Questionado, o acusado admitiu o tráfico de drogas. Aduziu que estava 

na Cidade de Foz do Iguaçu, onde foi procurado por um indivíduo 

denominado “Ramon Franco” (que seria Paraguaio), no dia 06/03/10, 

o qual lhe ofereceu a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) pelo transporte das drogas até a Cidade de Jaú. Disse, ainda, que, 

por estar passando por dificuldades financeiras, aceitou a proposta. O 

tráfico de drogas se deu entre estados distintos da Federação (Paraná e 

São Paulo).  

A r. sentença a quo decretou, ainda, o perdimento de 

tudo quanto apreendido, “consoante disciplina dos arts. 62 e 63 da 

Lei 11.343/06 c/c art. 91 do CP e art. 243,§ único, da Constituição 

Federal, inclusive o veículo, pois, a lei específica determina sempre 

a perda dos veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros 

meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e 

objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes 

por ela definidos, ou seja, independentemente de consistirem em 
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coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção também 

constituir ilícito de per si” (fls. 176v). 

Julgando apelação defensiva, que buscava, entre outros 

pleitos, o reconhecimento do privilégio (fls. 208/217), a Colenda 

Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo lançou o acórdão de fls. 279/296, com a seguinte 

decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao 

recurso interposto por E. N. N., para reduzir a pena do delito de 

tráfico para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao 

pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa fixados no 

mínimo legal, mantendo-se no mais, a r. sentença, por seus 

próprios e jurídicos fundamentos. A D. Maioria, no entanto, 

cassaram a declaração de perdimento e negaram provimento ao 

recurso, mantendo-se a pena, ficando vencido nesse ponto o 

Relator.". 

Para tanto, assim entendeu a Douta Turma Julgadora, 

em acórdão relatado pelo Des. PAULO ROSSI, ora transcrito por 

imagem: 
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