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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 364 

DROGAS – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – GRANDE 

QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE.  

A diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é 

inaplicável ao agente que é surpreendido com grande quantidade e 

variedade de drogas.  

(D.O.E.,  10/04/2013,  p. 150)    

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanha o presente o inteiro teor do acórdão do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, proferido no Habeas Corpus nº 151676 – SP, Rel. 
Min. OG FERNANDES, j. 20/04/2010, D.J.U. de 10/05/2010, extraído da 
Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
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  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal nº 0003202-29.2009.8.26.0047 (antigo nº 

990.10.026011-1), Comarca de Assis, em que é apelante F.C.O.N., vem 

perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alínea “a”, 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. 127/132, 

pelos motivos adiante aduzidos: 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  

 

  F.C.O.N., pela r. sentença de fls. 93/94 verso, foi condenado 

“a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos 

dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 

Federal n° 11.343/2006” (fls. 128).  

 

  Restou “comprovado, estreme de dúvida, que, no dia 12 de março 

de 2009, no lugar indicado na inicial acusatória, o apelante, sem autorização legal, 

guardava, para fins de comercialização, duas porções de maconha, pesando 

aproximadamente duzentos e noventa e três gramas, e três porções de cocaína, sob 

a forma de "crack", pesando cerca de duzentos e noventa e um gramas” (fls. 129 – 

conforme reconheceu o acórdão ora combatido).  

 O réu apelou, buscando “a redução das penas, em razão da confissão 

espontânea, bem como pela aplicação, em seu patamar máximo, do insculpido no § 

4º, do artigo 33, da Lei de Drogas (fls. 108/109)” (fls. 128). 
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  Os Desembargadores da 7ª Câmara de Direito Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, “POR MAIORIA DE VOTOS, 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR 

F.C.O.N. PARA REDUZIR-LHE AS PENAS A DOIS ANOS E SEIS MESES DE 

RECLUSÃO E DUZENTOS E CINQÜENTA DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO 

A SEGREGATIVA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, 

CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, POR 

IGUAL PERÍODO, A SER REGULAMENTADA NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES 

CRIMINAIS, MAIS PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MÍNIMO, 

VENCIDO O DESEMBARGADOR CHRISTIANO KUNTZ” (fls. 127). 

 

  Transcreve-se a fundamentação do acórdão: 

 
  “O recurso procede, em parte.  
 
  Com efeito, pois restou comprovado, estreme de dúvida, que, 
no dia 12 de março de 2009, no lugar indicado na inicial acusatória, o 
apelante, sem autorização legal, guardava, para fins de 
comercialização, duas porções de maconha, pesando aproximadamente 
duzentos e noventa e três gramas, e três porções de cocaína, sob a 
forma de "crack", pesando cerca de duzentos e noventa e um gramas.  
 
  Segundo verte da prova dos autos, investigadores de polícia, 
em cumprimento de mandado de busca, ingressaram na residência do 
acusado e encontraram, no interior de um guarda-roupa, três porções de 
"crack", duas porções de maconha e uma balança de precisão.  
 
  Nesse sentido é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, 
colhida em ambas as fases da persecução penal, constituída pelos 
depoimentos do investigador de polícia Ronaldo dos Santos, o qual 
consignou que o apelante, ao ser detido, assumiu a propriedade de todo 
o material apreendido (fls. 03 e 95). No mesmo sentido foi a declaração 
do miliciano José Wagner Pelegrini Gutierres, ouvido na polícia (fls. 
05).  
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  O apelante, em Juízo, confessou o crime (fls. 97).  
 
  A prova é complementada, no âmbito da materialidade 
delitiva, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de 
constatação provisória (fls. 14) e, principalmente, pelos laudos 
periciais de fls. 36/41, que concluíram tratar-se de maconha e cocaína 
(fls. 36/41).  
 
  Como se vê, a consideração de todos os elementos de prova 
colhidos durante a persecução penal, indica, com segurança, a 
procedência da inicial.  
 
  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.  
 
  Portanto, como se observa, a condenação do acusado pela 
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, 
como lançada, era de rigor.  
 
  As penas comportam mitigação.  
 
  Os maus antecedentes devem ser afastados. As condenações 
estampadas nas certidões de fls. 18 e 21 do apenso não podem ser 
usadas para comprovação da reincidência, porque alcançado o 
qüinqüídio depurador. Se não pode o mais, a reincidência, também não 
pode o menos, os maus antecedentes.  
 
  Já a atenuante da confissão não pode conduzir à redução da 
pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n° 231, do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça.  
 
  Por outro lado, impõe-se a redução das penas, de metade, 
mediante aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no § 4º, 
do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, eis que, conquanto razoável a 
quantidade de droga apreendida, não há como deixar de reconhecer que 
o réu é confesso, primário, com antecedentes superados, e inexistem 
provas de que se tenha dedicado às atividades criminosas ou integre 
organização criminosa.  
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  Assim, as básicas são as mínimas cominadas ao delito (cinco 
anos de reclusão e dez dias-multa). Aplicada a redução de metade 
(artigo 33, § 4º, da lei de Drogas), as penas resultam em dois anos e 
seis meses de reclusão e duzentos e cinqüenta dias-multa.  
 
  O regime carcerário inicialmente fechado fica mantido, por se 
tratar de crime 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, deve ser 
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação 
de serviços à comunidade, por igual período, a ser regulamentada no 
juízo das Execuções Criminais, e prestação pecuniária no valor de um 
salário mínimo, porque a opção de outra multa, igual à já aplicada é 
prejudicial ao réu.  
 
  Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso 
interposto por F.C.O.N. para reduzir-lhe as penas a dois anos e seis 
meses de reclusão e duzentos e cinqüenta dias-multa, e substituir a 
segregativa 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 prestação 
pecuniária no valor de um salário mínimo, mantida, no mais, a r. 
sentença recorrida. 
 

FERNANDO MIRANDA 
RELATOR” (fls. 129/132). 

  

  Assim decidindo a douta Turma Julgadora divergiu do 

entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à 

interpretação do artigo 33, § 4º, 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 
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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. 
(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 em anexo). 

 
 

  

2. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA AO AGENTE 

SURPREENDIDO COM GRANDE QUANTIDADE E 

VARIEDADE DE DROGAS – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 
  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 em anexo, proferiu a seguinte decisão, cuja ementa tem o 

seguinte teor: 

  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE 
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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 
  
  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). 
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  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. 
 
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 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 
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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. 
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 
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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 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:  

 

  “O recurso procede, em parte.  
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  Com efeito, pois restou comprovado, estreme de dúvida, que, 
no dia 12 de março de 2009, no lugar indicado na inicial acusatória, o 
apelante, sem autorização legal, guardava, para fins de 
comercialização, duas porções de maconha, pesando aproximadamente 
duzentos e noventa e três gramas, e três porções de cocaína, sob a 
forma de "crack", pesando cerca de duzentos e noventa e um gramas.  
 
  Segundo verte da prova dos autos, investigadores de polícia, 
em cumprimento de mandado de busca, ingressaram na residência do 
acusado e encontraram, no interior de um guarda-roupa, três porções de 
"crack", duas porções de maconha e uma balança de precisão.  
 
  Nesse sentido é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, 
colhida em ambas as fases da persecução penal, constituída pelos 
depoimentos do investigador de polícia Ronaldo dos Santos, o qual 
consignou que o apelante, ao ser detido, assumiu a propriedade de todo 
o material apreendido (fls. 03 e 95). No mesmo sentido foi a declaração 
do miliciano José Wagner Pelegrini Gutierres, ouvido na polícia (fls. 
05).  
 
  O apelante, em Juízo, confessou o crime (fls. 97).  
 
  A prova é complementada, no âmbito da materialidade 
delitiva, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de 
constatação provisória (fls. 14) e, principalmente, pelos laudos 
periciais de fls. 36/41, que concluíram tratar-se de maconha e cocaína 
(fls. 36/41).  
 
  Como se vê, a consideração de todos os elementos de prova 
colhidos durante a persecução penal, indica, com segurança, a 
procedência da inicial.  
 
  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.  
 
  Portanto, como se observa, a condenação do acusado pela 
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, 
como lançada, era de rigor.  
 
  As penas comportam mitigação” (fls. 129/130).  



 

 

 

12
 

 
... 

 
  “Por outro lado, impõe-se a redução das penas, de metade, 
mediante aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no § 4º, 
do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, eis que, conquanto razoável a 
quantidade de droga apreendida, não há como deixar de reconhecer que 
o réu é confesso, primário, com antecedentes superados, e inexistem 
provas de que se tenha dedicado às atividades criminosas ou integre 
organização criminosa.  
 
  Assim, as básicas são as mínimas cominadas ao delito (cinco 
anos de reclusão e dez dias-multa). Aplicada a redução de metade 
(artigo 33, § 4º, da lei de Drogas), as penas resultam em dois anos e 
seis meses de reclusão e duzentos e cinqüenta dias-multa” (fls. 131).  
 
  “Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso 
interposto por F.C.O.N. para reduzir-lhe as penas a dois anos e seis 
meses de reclusão e duzentos e cinqüenta dias-multa, e substituir a 
segregativa 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 prestação 
pecuniária no valor de um salário mínimo, mantida, no mais, a r. 
sentença recorrida” (fls. 132). 

 

  Já o V. Aresto paradigma deixou assentado que: 

 

  “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 
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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: “Por outro lado, impõe-

se a redução das penas, de metade, mediante aplicação da causa de 

diminuição da pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, eis 

que, conquanto razoável a quantidade de droga apreendida, não há como 

deixar de reconhecer que o réu é confesso, primário, com antecedentes 

superados, e inexistem provas de que se tenha dedicado às atividades 

criminosas ou integre organização criminosa” (fls. 131). Enquanto o 

paradigma entendeu: “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”. 

  

3. DO PEDIDO 

 

  Ante o exposto, demonstrado o dissídio jurisprudencial, 

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 afastada a causa de 

diminuição da pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 

11.343.2006. 

 

  São Paulo, 19 de janeiro de 2011. 

 

 

PERSEU GENTIL NEGRÃO 

Procurador de Justiça 
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