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enseja a incidência da causa especial de aumento do artigo 40, VI, da 

Lei 11.343/06, não se podendo falar em bis in idem pela 

caracterização do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35, 

Lei 11.343/06). 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Apelação Criminal nº 0092098-63.2014.8.26.0050, em que figura como 

apelante G. V. S., vem perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 

105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do 

RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL  

para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante 

aduzidos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

  O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo 

- Capitalcondenou G. V. S., por infração ao art. 33, ‘caput’ (tráfico), c.c. art. 

40, VI (delito envolvendo menor), ambos da Lei 11.343/06 e ao art. 35, 

‘caput’ (associação), c.c. art. 40, VI, também da Lei 11.343/06 às penas de 

10 anos e 6 meses de reclusão e 1050 dias-multa, no piso (tráfico) e 6 anos, 

3 meses e 18 dias de reclusão e 1470 dias-multa, no piso (associação) – fls. 

198/202. 

  Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia de fls. 1d/3d, o acusado associou-se com ‘L.P.R’ para 
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o fim de praticar delito de tráfico de drogas. Consta, outrossim, que nas 

circunstâncias indicadas na exordial, o acusado tinha em depósito para fins 

de comércio ilegal, diversas porções de maconha e de cocaína, em 

desacordo com determinação legal e regulamentar, envolvendo 

adolescente em tais práticas.  

  Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se 

pelo seudesprovimento (fls. 247/268). 

  Todavia, a Egrégia 1ª Câmara Criminal Extraordinária do 

Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: “Deram parcial 

provimento ao recurso a fim de afastar a causa de aumento de pena do 

artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, para ambos os delitos, e reduzir a 

pena do réu para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 

e ao pagamento de 1632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no piso 

legal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida. V.U., de conformidade com 

o voto do Relator, que integra este acórdão” (fls. 277). Segue transcrito o v. 

acórdão: 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0092098-
63.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIOVANE VIEIRA DA 
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de 
afastar a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, para 
ambos os delitos, e reduzir a pena do réu para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-
multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO 
TUCUNDUVA (Presidente) e GERALDO WOHLERS.  
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São Paulo, 14 de setembro de 2016  

NELSON FONSECA JÚNIOR 
RELATOR 

 

 

 

Apelação c/Revisão nº 0092098-63.2014.8.26.0050  

Juízo de origem: 3ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital - SP 

Apelante: Giovane Vieira da Silva (G. V. S.)  

Apelada: Justiça Pública  

Juiz de 1ª Instância: Carlos Eduardo Lora Franco  

Voto nº 5.130  

 

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Negativa do réu 
isolada - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Caracterizado, 
na espécie, o vínculo associativo para o tráfico, de maneira estável e 
duradoura - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu 
por ambos os crimes - Penas mitigadas - Necessidade - Regime prisional inicial 
fechado devido - Recurso parcialmente provido.  

 

Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls. 198/202, cujo relatório se 
adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu G. V. S. como incurso 
nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos 
da Lei nº 11.343/06, em concurso material, a cumprir, em regime inicial fechado, 16 
(dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 
2.520 (dois mil quinhentos e vinte) dias-multa, no piso legal.  

Inconformado, apela o acusado buscando a absolvição apenas em relação ao 
delito de associação para o tráfico, por insuficiência de provas ou por não constituir o 
fato infração penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, afastando-se a 
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, ou, caso assim 
não se entenda, que seja reduzida a fração de aumento para o mínimo legal de 1/6 
(um sexto).  

Relativamente ao tráfico, postula o réu a redução da pena, também afastando-
se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, ou, caso 
assim não se entenda, que seja reduzida para a fração mínima, aplicando-se o redutor 
do § 4º do artigo 33 da referida lei especial, porque entende que considerar a 
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agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria para aumentar a pena, e 
também na terceira fase, a fim de impedir a aplicação de referido redutor, constitui 
bis in idem e fere o princípio da proporcionalidade (fls. 219/225).  

O recurso foi recebido (fls. 211) e regularmente contrariado (fls. 227/236).  

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se improvimento do recurso 
(fls. 247/268).  

É o relatório.  

O recurso procede em parte.  

Realmente, ficou comprovado nos autos que o apelante G. V. S., vulgo 
“Magrão”, em data incerta e até a tarde do dia 08 de outubro de 2014, na cidade de 
São Paulo/SP, associou-se ao adolescente Leonardo Pereira Rodrigues para o fim de 
praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas; bem como que, na tarde do 
dia 08 de outubro de 2014, na Rua Luis de Morales, próximo ao número 166, na cidade 
e Comarca de São Paulo/SP, tinham em depósito, para fins de tráfico, 34 (trinta e 
quatro) porções com 63,0 gramas (peso líquido) de “maconha” e 20 (vinte) porções 
com 15,0 gramas (peso líquido) de cocaína, substâncias estas entorpecentes, 
causadoras de dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar.  

A materialidade dos delitos ficou consolidada pelo boletim de ocorrência de fls. 
12/15, apreensão descrita a fls. 16/18, laudo de constatação de fls. 20/21, fotografias 
de fls. 22/35, laudo de fls. 159/187, além do exame químicotoxicológico de fls. 80/82, 
que evidenciou a presença de tetrahidrocanabinol, responsável pelos principais 
efeitos farmacológicos da “maconha”, e também forneceu resultado positivo para 
cocaína.  

A autoria, para ambos os delitos, de igual modo, é incontroversa.  

Na delegacia, o apelante preferiu o silêncio (fls. 10). Em juízo, negou as 
acusações. Disse que não conhecia o adolescente Leonardo e que trazia consigo 
apenas 01 (uma) porção de “maconha”, destinada ao seu consumo, quando foi 
abordado. Desconhecia o local onde foram encontradas as demais porções de 
entorpecentes. Aduziu que foi confundido com outra pessoa, e que os policiais 
pediram R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para liberá-lo (cf. mídia digital de fls. 121).  

Sucede, no entanto, que a versão apresentada pelo acusado, além de 
inconsistente, não está em consonância com as demais provas dos autos.  

Os policiais civis Jackelin Luiz e Guilherme Faccin, na esteira de seus 
testemunhos extrajudiciais, narraram em juízo que vinham recebendo informações 
dando conta do envolvimento de um tal de “Magrão” com o tráfico de entorpecentes. 
Tais informações descreviam o tipo físico do acusado e também informavam o local 
em que seria a sua “biqueira”, localizada numa favela. Contaram que, no dia dos fatos, 
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se depararam com o réu na via pública, nas proximidades da favela em questão, e o 
abordaram. Com ele encontraram 01 (uma) porção de “maconha” escondida no tênis.  

De acordo com eles, como possuíam a informação do local em que ficava a 
“biqueira”, onde também funcionava um bar, dirigiram-se até lá. Ali encontraram o 
adolescente Leonardo, que, de pronto, indicou onde estavam guardadas as drogas, 
embaixo de uma lata de lixo, e confirmou que “trabalhava” para “Magrão”, vendendo 
drogas. Mostraram uma fotografia do acusado para o adolescente, e este o 
reconheceu como sendo “Magrão”. Guilherme Faccin afiançou, ainda, que o 
adolescente Leonardo informou que o réu entregava a droga para a venda e 
posteriormente passava na “biqueira” para recolher o dinheiro.  

Os policiais relataram também que estiveram na residência do adolescente, e, 
ali, a mãe do menor disse que, na verdade, ele não morava com ela, mas em outro 
barraco na favela. Ao chegarem no local indicado, encontraram o barraco aberto e 
todo revirado, dando a impressão de que haviam acabado de retirar alguma coisa do 
lugar, provavelmente mais entorpecentes (cf. mídias digitais de fls. 85 e 121).  

O adolescente Leonardo Pereira, ouvido apenas na delegacia, a sua vez, 
confirmou os fatos. Declarou que “trabalhava” para “Magrão” vendendo drogas há 
cerca de um mês e meio, no local em que foi abordado pelos policiais. Aduziu que o 
responsável pelo lugar era o réu, o qual reconheceu fotograficamente. Contou que 
recebia R$ 40,00 (quarenta reais) por dia, e que seu horário de “trabalho” era das 12 
às 21 horas (fls. 09).  

Como se vê, ficou comprovado o tráfico de drogas pelo réu e pelo menor tanto 
que a defesa sequer questionou a condenação do acusado pelo tráfico, e também 
restou bem caracterizado o vínculo associativo para o tráfico, de maneira estável e 
duradoura, como se exige.  

Ficou claro que o réu estava associado ao adolescente. O acusado era o dono da 
“biqueira”, o dono das drogas, e o adolescente “trabalhava” na venda dos 
entorpecentes, recebendo, inclusive, “salário” para tanto. Ora, comprovada a 
estabilidade, a hierarquia e a divisão de tarefas na associação.  

Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo 
são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que não teriam motivos para fazer uma 
acusação forjada ou mendaz contra o acusado.  

Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente não invalida os 
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a 
compromisso como outra testemunha qualquer. 

 Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem delineada a 
responsabilidade criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na r. sentença 
recorrida.  
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Com essa conclusão, passa-se à análise das penas, que merecem ser reduzidas.  

As penas dos delitos de tráfico e associação foram fixadas acima do mínimo 
legal, na fração de 1/5 (um quinto), em razão do mau antecedente do réu, 
comprovado pelas certidões de fls. 10 e 15/16 do segundo apenso. Na segunda etapa 
dos cálculos, foram majoradas em mais 1/6 (um sexto) pela reincidência do acusado 
(cf. certidões de fls. 10/11 e 13 do segundo apenso). E, na derradeira fase, as penas 
foram novamente majoradas de ½ (metade), em virtude do envolvimento do 
adolescente Leonardo nos delitos (artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas).  

Respeitado o posicionamento do Magistrado sentenciante, entendo que a 
fração de aumento levada a efeito na primeira etapa do cálculo, pelo mau 
antecedente do acusado, deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), por ser mais 
adequada à sua situação, e que deve ser afastada a exasperação referente à causa de 
aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, sob pena de bis 
in idem.  

Assim, para o tráfico, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso 
legal; e, para a associação, estabeleço a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no piso legal.  

Na segunda etapa, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) levado a efeito pelo 
Juiz a quo, pela mencionada reincidência do acusado, alcançando a pena do tráfico 06 
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal; e a pena da associação 04 (quatro) 
anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e 
dois) dias-multa, no piso legal.  

Na derradeira etapa, como acima mencionado, necessário, a meu juízo, afastar 
o aumento relativo à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 
Antidrogas, em relação a ambos os delitos. Ora, a associação descrita na denúncia é 
exatamente entre o réu e o adolescente Leonardo, tratando-se de delito autônomo. 
Assim, aumentar a pena do tráfico e da associação em razão do envolvimento do 
mesmo adolescente seria incorrer em indevido bis in idem.  

Caso diverso é o da não incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 
Antidrogas referentemente ao delito de tráfico.  

Utilizar o mau antecedente e a reincidência do acusado para afastar o redutor 
na terceira etapa do cálculo dosimétrico é absolutamente possível, uma vez que os 
aumentos na primeira e na segunda etapas e a impossibilidade de aplicação do 
referido redutor são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto, inexistindo, 
portanto, bis in idem.  

Sopesar o mau antecedente do réu na primeira etapa e a reincidência na 
segunda etapa, e as mesmas circunstâncias para afastar o redutor na terceira etapa, 
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não fere o princípio da proporcionalidade, e se mostra correto, tendo em vista a 
vedação legal expressa da benesse aos reincidentes e possuidores de maus 
antecedentes, porquanto prevê a aplicação do benefício ao agente primário e de bons 
antecedentes, que também não se dedique a atividades criminosas e tampouco 
integre organização dessa mesma natureza.  

Releva notar, ainda, por oportuno, que esse redutor, como é sabido, é destinado 
a conferir tratamento diferenciado apenas àqueles que, pela primeira vez e de forma 
absolutamente isolada, experimentam o submundo do crime.  

Nesse sentido, a propósito, vem se posicionando o Col. Superior Tribunal de 
Justiça: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, 
§ 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS 
IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO. 
OBRIGATORIEDADE. CRIME COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.464/2007. ORDEM 
DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante, no dia 14 de julho de 2009, quando 
trazia consigo, para entrega a terceiros, 08 kg de cocaína, divididos 9.790 porções. 2. 
Correta a negativa de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, 
tendo em vista a vedação legal expressa da concessão da benesse aos reincidentes. 
Acentua-se o acerto da recusa, como bem consignou a sentença condenatória, pela 
significativa quantidade de droga, que revela dedicação à atividade criminosa de 
tráfico de drogas. 3. Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência 
como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de 
diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu 
primário e de bons antecedentes. Precedentes. 4. O regime prisional inicial fechado é 
obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após a 
publicação da Lei n.º 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1.º do art. 2.º da Lei 
n.º 8.072/90.5. Ordem denegada” (STJ - HC nº 205295 SP 2011/0096078-0, 5ª Turma, 
Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2011).  

Assim, relativamente ao tráfico, a pena definitiva de Giovane passa a ser de 06 
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal; e, para a associação, a pena passa a 
ser de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 952 
(novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no piso legal.  

Observado o concurso material entre os delitos, a pena totaliza 10 (dez) anos, 
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1.632 (mil seiscentos 
e trinta e dois) dias-multa, no piso legal.  

O regime inicial fechado, fixado na origem, deve ser preservado, quer pela 
extensão da pena corporal aplicada, quer em razão do mau antecedente e da 
reincidência do réu, como acima anotado, a demonstrar maior periculosidade, visto 
que as condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus 
impulsos antissociais (cf. artigo 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal), ainda que não 
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se considere que o crime de tráfico por ele ora perpetrado seja equiparado aos 
hediondos.  

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de afastar a causa 
de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, para ambos os 
delitos, e reduzir a pena do réu para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão e ao pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no piso 
legal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida.  

NELSON FONSECA JÚNIOR 
Relator 

 

 

 

  Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 40, VI e art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06, bem 

como dissentiu de anterior julgamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, autorizando o presente inconformismo, com base nas alíneas “a” 

e “c” do inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

 

 

 

“A prática do crime de tráfico envolvendo criança ou 

adolescente enseja a incidência da causa especial de aumento 

do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, sem prejuízo da 

caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35, 

Lei 11.343/06)”.  

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS DE 

LEI FEDERAL (art. 40, VI da Lei 11.343/06) 
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  O art. 40, ‘caput’, Lei 11.343/06 está assim redigido: 

 

Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são 
aumentadas de um sexto a dois terços, se: 

(...) 

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou 
adolescenteou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída 
ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação; 

(grifamos) 

 

 

  Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 

em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

  Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

  No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 

consignar expressamente que o aumento de pena pelo envolvimento do 

adolescente que já ensejara a caracterização do crime de associação “seria 

incorrer em indevido bis in idem”. 

  Com efeito, a figura penal do crime de associação para o tráfico 

não prevê dentre suas elementares a exigência de envolvimento de criança 

ou adolescente. Para sua caracterização, basta que se identifique a 
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associação de duas ou mais pessoas (pouco importando, para fins de 

caracterização típica do delito, que essa associação se dê com um 

inimputável). 

  Já a circunstância de o crime de tráfico envolver criança ou 

adolescente (seja para prática conjunta, seja pelo fato de o fornecimento 

destinar-se à entrega aos inimputáveis), é situação que reveste o crime de 

tráfico de maior gravidade, razão pela qual o legislador a previu como causa 

especial de aumento (art. 40, VI, Lei 11.343/06). 

  Assim, não há que se falar em ‘bis in idem’ entre a 

caracterização do crime de associação para o tráfico e a causa especial de 

aumento do art. 40, VI, Lei 11.343/06 ao delito de tráfico. E isso por uma 

razão simples: a menoridade absoluta do agente envolvido 

(caracterizadora da causa especial de aumento) não foi necessária e 

sequer analisada para adequação típica do fato à figura penal do art. 35, 

‘caput’, da Lei 11.343/06. 

 

 

  Destarte, é certo que afastar a majorante (art. 40, VI, Lei 

11.343/06) ao crime de tráfico por suposto ‘bis in idem’ caracteriza evidente 

negativa de vigência e contrariedade ao referido dispositivo de lei federal.   

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

  O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido 

quea prática do crime de tráfico envolvendo criança ou adolescente 

enseja a incidência da causa especial de aumento do art. 40, VI, da Lei 
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11.343/06, sem prejuízo da caracterização do crime de associação para o 

tráfico (art. 35, Lei 11.343/06). 

 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

  No julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial nº 

1.412.950 - MG, em que foi Relatora a Exma. Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, j. em 16/10/2014 e publicado no DJe de 03/11/2014, cujo 

acórdão se oferece como paradigma e que se encontra publicado na Revista 

Eletrônica de Jurisprudência (cópia em anexo), a COLENDA SEXTA TURMA 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim decidiu: 

 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE 
AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 
11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRÁTICA DELITUOSA 
ENVOLVENDO ADOLESCENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS 
AUTÔNOMOS.  
1. Não há falar em ofensa ao princípio do non bis in idem pela 
condenação por associação para o tráfico com menor de idade e pela 
incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas 
para aumentar a pena do tráfico de drogas, haja vista que se trata de 
delitos autônomos. Precedentes. 
2. Agravo regimental improvido.  

 

  Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 

 

 

“AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.950 - MG (2013/0354738-8)  
 
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA  
AGRAVANTE : LUCAS FERREIRA GONÇALVES  
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO  
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AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 
 

EMENTA 
 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO 
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 
Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRÁTICA DELITUOSA 
ENVOLVENDO ADOLESCENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 
DELITOS AUTÔNOMOS.  
1. Não há falar em ofensa ao princípio do non bis in idem pela 
condenação por associação para o tráfico com menor de idade e pela 
incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas 
para aumentar a pena do tráfico de drogas, haja vista que se tratam de 
delitos autônomos. Precedentes. 
2. Agravo regimental improvido.  

 
 

ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma, 
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), Rogerio 
Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) 
votaram com a Sra. Ministra Relatora.  

 
Brasília, 16 de outubro de 2014(Data do Julgamento)  
 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura 
Relatora 

 
 
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.950 - MG (2013/0354738-8)  
 
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA  
AGRAVANTE : LUCAS FERREIRA GONÇALVES  
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
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RELATÓRIO MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA(Relatora):  
 

Trata-se de agravo regimental, interposto por LUCAS FERREIRA GONÇALVES, em 
face de decisão da minha lavra que deu provimento ao recurso especial interposto 
pelo Ministério Público para restabelecer a aplicação da causa de aumento de pena 
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006. A ementa do decisum restou assim 
redigida:  

 
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DE 
PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA 
DE ILEGALIDADE. PRÁTICA DELITUOSA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. 
BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. RECURSO 
PROVIDO.  

Alega o agravante, inicialmente, que se aplica na espécie o disposto na Súmula 
7 desta Corte, sendo necessário o revolvimento fático-probatório dos autos para 
julgamento da tese ventilada nas razoes do recurso especial.  

No mérito, sustenta que "o entendimento firmado pela Exma. Ministra Relatora 
merece ser reformado, pois a mesma circunstância que ensejou a condenação do 
agravante nas sanções do artigo 35 da Lei n° 11.343/06 foi utilizada para agravar a 
pena como a causa de aumento, consoante o inciso VI do art. 40 da Lei n°. 11.343/06." 
Aduz, nessa linha, a ocorrência de bis in idem, pois o agravante estaria sendo 
penalizado duas vezes pelo mesmo fato.  

É o relatório.  

 
 
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.950 - MG (2013/0354738-8)  
 

EMENTA 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO 
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 
Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRÁTICA DELITUOSA 
ENVOLVENDO ADOLESCENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 
DELITOS AUTÔNOMOS. 1. Não há falar em ofensa ao princípio do non 
bis in idem pela condenação por associação para o tráfico com menor 
de idade e pela incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, 
da Lei Antidrogas para aumentar a pena do tráfico de drogas, haja vista 
que se tratam de delitos autônomos. Precedentes. 2. Agravo 
regimental improvido.  
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VOTO  
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA(Relatora):  
 
 

Consoante relatado, insurge-se a defesa em face de decisão da minha lavra que 
deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público para 
restabelecer a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, 
da Lei 11.343/2006.  

Inicialmente, cumpre asseverar que a matéria objeto do recurso especial não 
envolve o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, mas tão somente a 
análise de questão eminentemente jurídica, não incidindo no caso o disposto na 
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.  

Conforme assentado na decisão ora agravada, não há falar em ofensa ao 
princípio do non bis in idem pela condenação por associação para o tráfico com menor 
de idade e pela incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas 
para aumentar a pena do tráfico de drogas, haja vista que se tratam de delitos 
autônomos.  

Saliente-se que é o próprio art. 40 que determina a exasperação da reprimenda, 
na terceira fase da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) em 
relação a quaisquer dos delitos previstos nos arts. 33 a 37 do referido diploma legal, 
dentre os quais encontra-se inserto o tráfico ilícito de drogas. Confiram-se os termos 
do referido dispositivo legal, ipsis litteris : 
 

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas 
de um sexto a dois terços, se: (...) VI - sua prática envolver ou visar a 
atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, 
diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e 
determinação;  

 
Desse modo, tendo em vista a autonomia entre os delitos descritos no art. 33 e 

no art. 35 da Lei de Drogas, não ocorre indevida dupla punição pela incidência da 
causa de aumento quanto ao tráfico e pela condenação por associação para o tráfico 
decorrente do envolvimento de menor de idade na prática dos crimes em comento.  
 

Nesse diapasão:  
 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM PREVISTA NO 
ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 
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MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA NOVA LEI DE TÓXICOS 
INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA. 
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NO ÂMBITO DO WRIT. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.  
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas 
desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais 
admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 
ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da 
competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de 
matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da 
República.  
2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça também nos casos de utilização do habeas corpus 
em substituição ao recurso especial, com a ressalva da posição pessoal 
desta Relatora, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-
se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade.  
3. Conforme a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, a 
inquirição das testemunhas pelo Juiz antes que seja oportunizada a 
formulação das perguntas às partes, com a inversão da ordem prevista 
no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa. 
Assim, sem a demonstração do prejuízo, nos termos exigidos pelo art. 
563 do mesmo Codex, não se procede à anulação do ato. No caso, não 
restou demonstrada, a partir dos documentos constantes dos autos, a 
ocorrência de prejuízo concreto à Paciente decorrente da pretensa 
nulidade.  
4. Por se tratarem de condutas autônomas e tipos penais distintos, 
não há bis in idem na aplicação da causa de aumento da pena do art. 
40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, concomitantemente aos crimes de 
tráfico e de associação para o tráfico de drogas. Do mesmo modo, é 
cabível a aplicação da majorante de o crime envolver ou visar a atingir 
criança ou adolescente em delito de associação para o tráfico de 
drogas com menor de idade. Precedentes.  
5. Inaplicável a causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 
da Lei 11.343/2006 na hipótese, na medida em que, conforme 
consignado pela sentença condenatória, mantida pelo acórdão de 
apelação impugnado, a ré não preenche os requisitos legais, tendo em 
vista se dedicar à atividade criminosa.  
6. Ordem de habeas corpus não conhecida. (HC 237.782/SP, Rel. 
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 
21/08/2014)  
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HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. EXPRESSIVA 
QUANTIDADE DE DROGA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO 
ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
PRÁTICA DELITUOSA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. BIS IN IDEM. NÃO 
OCORRÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. ORDEM DENEGADA.  
1. Na espécie, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal a ser 
reconhecido, porquanto o Colegiado estadual adotou fundamentos 
concretos para justificar a exasperação das penas-base dos delitos de 
tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal, não 
parecendo arbitrário o quantum imposto para cada delito, tendo em 
vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida 
- 644 kg de maconha - a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 
11.343/06.  
2. Não há ilegalidade a ser sanada no tocante à aplicação da causa de 
aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antitóxicos, 
porquanto os delitos ocorreram com a participação de adolescente, o 
que demonstra o alto grau reprovabilidade das condutas, razão pela 
qual as reprimendas foram aumentadas em 1/6, consoante dispõe o 
mencionado artigo.  
3. Outrossim, não há que se falar em ofensa ao princípio do non bis in 
idem em decorrência da elevação da pena-base de ambos os delitos 
em razão da quantidade da droga apreendida, bem como pela 
incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, 
para aumentar a pena do tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 
11.343/06) e da associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), 
haja vista que tratam-se de delitos autônomos, cujas penas devem ser 
calculadas e fixadas separadamente. Com efeito, é o próprio art. 40 que 
determina a exasperação da reprimenda, na 3ª fase da dosimetria, no 
patamar de 1/6 a 2/3, em relação a quaisquer dos delitos previstos nos 
arts. 33 a 37 do referido diploma legal.  
4. Ordem denegada. (HC 187.241/SP, de minha relatoria, SEXTA 
TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/06/2012)  
 
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE 
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 
11.343/2006. ESTABILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE 
ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) DOSIMETRIA 
DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, IV, DA LEI N. 
11.343/06. EXCLUSÃO OU APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 
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IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MAIOR 
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APONTADO BIS IN IDEM. APLICAÇÃO 
EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA 
ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
 1. Inviável a incidência da menor fração legalmente prevista relativa à 
majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n.º 11.343/06 - tráfico 
de drogas cometido com violência, grave ameaça, emprego de arma de 
fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva -, pois 
restou comprovado que foram encontradas em poder da associação 
duas pistolas, três granadas, uma escopeta, munições e explosivos, 
circunstâncias que bem revelam a impossibilidade de aplicação da 
menor fração prevista em lei.  
2. Não se verifica, no caso em apreço, a ocorrência do alegado bis in 
idem diante da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, 
inciso IV, da Lei nº 11.343/06 aos delitos de associação - previsto no 
art. 35 da Lei de Drogas - e de tráfico de substância entorpecente - 
disposto no art. 33 da mesma legislação -, porquanto cuidam-se de 
crimes autônomos, cujas penas são fixadas e calculadas de forma 
separada, de tal sorte que o próprio artigo retromencionado autoriza 
a elevação da reprimenda na terceira fase da fixação da pena no 
montante de um sexto a dois terços em relação a quaisquer dos 
crimes relacionados entre os arts. 33 e 37 da legislação em apreço. 
(...)  
3. Writ parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegada a ordem. 
(HC 183.441/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 23/08/2011, DJe 02/09/2011)  

 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.  

É como voto.  
 

  Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA 
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  Para o v. acórdão recorrido: 

“Na derradeira etapa, como acima mencionado, necessário, a meu 

juízo, afastar o aumento relativo à causa de aumento prevista no artigo 

40, VI, da Lei Antidrogas, em relação a ambos os delitos. Ora, a 

associação descrita na denúncia é exatamente entre o réu e o adolescente 

Leonardo, tratando-se de delito autônomo. Assim, aumentar a pena do 

tráfico e da associação em razão do envolvimento do mesmo adolescente 

seria incorrer em indevido bis in idem”. 

 

  Já o aresto paradigma: 

“não há falar em ofensa ao princípio do non bis in idem pela 

condenação por associação para o tráfico com menor de idade e pela 

incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas 

para aumentar a pena do tráfico de drogas, haja vista que se tratam de 

delitos autônomos. 

(...) 

Desse modo, tendo em vista a autonomia entre os delitos descritos 

no art. 33 e no art. 35 da Lei de Drogas, não ocorre indevida dupla punição 

pela incidência da causa de aumento quanto ao tráfico e pela condenação 

por associação para o tráfico decorrente do envolvimento de menor de 

idade na prática dos crimes em comento.” 

 

  Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, a possibilidade, ou não, de se reconhecer a prática do crime 

de associação para o tráfico e, concomitantemente, aplicar a causa especial 

de aumento de pena do art. 40, VI (envolvimento de incapaz) no crime de 

tráfico.  

 

  Em síntese: 

 

Para o acórdão impugnado,quando a “associação descrita na 

denúncia é exatamente entre o réu e o adolescente” 
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aumentar a pena do tráfico “em razão do envolvimento do 

mesmo adolescente seria incorrer em indevido bis in idem” 

Para o aresto paradigma do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, em sentido contrário,“não ocorre indevida dupla 

punição pela incidência da causa de aumento quanto ao 

tráfico e pela condenação por associação para o tráfico 

decorrente do envolvimento de menor de idade na prática 

dos crimes em comento”. 

 

 

  Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 

o entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

 

 

4. DO PEDIDO 

   

  Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, bem como o dissenso jurisprudencial 

quanto aos temas destacados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

aguarda seja deferido oprocessamento do presente RECURSO ESPECIAL, a 

fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação do v. 

acórdão de fls. 70/74, e restabelecimento da r. sentença de fls. 198/202, na 

parte em que aplicou a causa especial de aumento do art. 40, IV, Lei 

11.343/06 ao crime do art. 33, ‘caput’, da mesma lei. 
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  São Paulo, 24 de setembro de 2016. 

 
 

MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 

 

 
MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
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