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Tese 424  

DROGAS – CONSUMO PESSOAL – ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – 

NATUREZA DA PENA – REINCIDÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO. 

A condenação pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 é apta a gerar os efeitos 

da reincidência, independentemente da natureza da pena prevista 

para o delito.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 

 

 

  

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO , nos autos da 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009594-64.2015.8.26.0664, da Comarca de 

Votuporanga, em que figura como apelante, tendo como acusado M.A.F., 

vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alíneas “a” e “c” , da Constituição Federal e no artigo 1.029 do Código 

de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL  para o COLENDO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos seguintes motivos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 M.A.F. foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da 

Lei 11343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, restando 

reconhecida a reincidência decorrente da certidão de objeto e pé de fls. 11, 

bem como a impossibilidade de aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da 

Lei 11343/06 ante a reincidência do agente (fls. 162/164). 

 A defesa recorreu pleiteando a absolvição de MARCELO, 

enquanto o Ministério Público interpôs apelação para ver reconhecida a 
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causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, 

imputada na denúncia e afastada pela r. sentença de primeiro grau.  

/ Ao julgar as apelações, a Colenda 16ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça, em votação unânime, decidiu afastar a reincidência do 

agente, negar o reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 

40, III, da Lei 11343/06, concedendo, por sua vez, o redutor do §4º do artigo 

33 da Lei 11343/06, diminuindo a pena, alterando o regime de seu 

cumprimento para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com a seguinte Súmula de julgamento: “ACORDAM, em 

16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pela JUSTIÇA PÚBLICA e 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela defesa de M.A.F. para, 

mantida no mais a condenação, reduzir a pena que lhe foi imposta para 01 (um) ano e 08 

(oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, 

alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como 

substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme 

acima explanado. Oficie-se. v.u.". 

  Eis, na íntegra, o teor do acórdão recorrido (por imagem):        
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 Assim decidindo, a Egrégia Corte Estadual contrariou o 

disposto no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06; artigos  12, 61, 

inciso I; 63, “caput” e 64, incisos I e II, todos d o Código Penal, 

além do artigo 33, §4º, da Lei 11343/06 , bem como dissentiu de anteriores 

julgados quanto à aplicação dos referidos dispositivos legais, autorizando a 

interposição do presente recurso especial, com base no art. 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c”  (com relação às teses 1 e 2 abaixo), e com base art. 105, 

inciso III, alínea “c” (com relação à tese 3 abaixo), , da Constituição 

Federal, para que prevaleça, no caso em tela, os seguintes entendimentos: 

  

 

1 – “A condenação pelo crime do artigo 28 da Lei 

11343/06 é apta a gerar os efeitos da reincidência, 

independentemente da natureza da pena prevista para o 

delito.” 

 

2 – “Tratando-se de norma geral do Código Penal, é 

inviável o afastamento dos efeitos da reincidência fora das 

hipóteses expressamente excepcionadas na legislação 

penal.” 

 

3 - “Para o reconhecimento da causa especial de aumento 

prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.340/2006, basta a 

simples prática do delito na proximidade de 

estabelecimentos elencados no dispositivo em questão, 

sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os 

frequentadores desses locais.” (Ex222) 
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2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

-Artigos 12; 61, inciso I; 63, “caput” e 64, incisos I e II, todos do 

código penal, além do artigo 33, §4º, da Lei 11343/06. 

 

2.A:  “A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 

11343/06 É APTA A GERAR OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA,  

INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA PENA PREVISTA 

PARA O DELITO.” 

 

 No julgamento da apelação criminal , a Corte Paulista não 

reconheceu a reincidência do recorrido, condenado anteriormente como 

incurso no art. 28 da Lei Antidrogas, devidamente comprovada nos autos 

(certidão de fls. 11 do apenso de antecedentes), conforme sublinhamos 

linhas acima. 

 

 Não há qualquer questionamento nos autos quanto à 

existência de comprovação, por certidão de objeto e pé de fls. 11, da 

reincidência. 
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 O v. acórdão ora recorrido expressamente reconhece que 

existe nos autos (certidão de fls. 11 do apenso) a comprovação de 

condenação do agente por crime anterior (previsto no artigo 28 da Lei 

11.343/06), condenação esta transitada em julgado para as partes 

anteriormente à prática do crime objeto dos presentes autos (fls. 249), e não 

alcançada pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal. 

 

 Assim, era de rigor o reconhecimento da reincidência do 

agente e, consequentemente, a aplicação de seus efeitos. 

 

 Porém, mesmo reconhecendo a existência de prova nos 

autos de condenação por crime transitada em julgada antes da prática do 

novo fato (fls. 250 do v. acórdão), o v. acórdão decidiu afastar a reincidência 

sob fundamento de que a reincidência deveria ser “relativizada” ante a 

“singularidade da conduta do artigo 28 da Lei de Drogas”. Assim agindo, a 

Colenda Câmara negou vigência ao artigo 63 do Código Penal, permitindo 

o presente recurso.  

  

 Salienta-se, ainda que, ao afastar os efeitos da reincidência 

no caso em tela, o E. Tribunal de Justiça Paulista aplicou a causa especial 

de diminuição de pena do tráfico de entorpecentes, prevista no § 4º do art. 

33 da Lei nº 11.343/06, afirmando: 

 

“  
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” 

(fls. 249/250). 

 

 Tal entendimento não merece prosperar. 
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 Ressalte-se que a matéria foi expressamente enfrentada 

no V. Acórdão combatido , razão pela qual restou demonstrado  o 

requisito de admissibilidade do prequestionamento .  

 

 Dispõe o art. 63, caput, do Código Penal: 

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agent e comete 

novo crime, depois de transitar em julgado a senten ça que, 

no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por cr ime 

anterior.  

 Reincidência  é o cometimento de uma infração penal após 

já ter sido o agente condenado definitivamente no Brasil ou no exterior, por 

crime anterior . Admite-se, ainda, porque expressamente previsto na Lei de 

Contravenções penais, o cometimento de contravenção penal após já ter 

sido o autor anteriormente condenado com trânsito em julgado. Portanto, 

admite-se, para efeito de reincidência, o seguinte quadro: a) crime  (antes) 

– crime  (depois); b) crime (antes) – contravenção penal (depois); c) 

contravenção (antes) – contravenção penal (depois). (CF. GUILHERME DE 

SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, Editora RT, 8ª edição, p. 415). 

 Observa-se, pois, que sem dúvida alguma, o recorrido é 

reincidente  em crime doloso não específico. 

 Após ter sido condenado pelo crime previsto no art.  28 

da Lei nº 11.343/2006, com trânsito em julgado em 0 4/02/13 (fls. 11 do 

apenso), o agente praticou novo crime, desta feita de tráfico de drogas, 

em 06/07/15. 
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 Assim, a configuração inquestionável da condição de 

reincidente deve ser reconhecida, nos moldes do que havia sido julgado em 

primeiro grau. 

 Veja-se que o v. acórdão ora combatido reconhece 

expressamente que o delito previsto no artigo 28 possui natureza de crime: 

 “De início registro que não discrepo da interpretaç ão já pacificada no 

sentido de que a conduta tipificada no artigo 28 da  Lei 11343 de 2006 

é criminosa, ainda que não contenha em seu preceito  secundário pena 

privativa de liberdade de qualquer espécie.”  (fls. 249 do acórdão) , 

mesmo assim,  os ilustres Julgadores entenderam por não aplicar os efeitos 

da reincidência no caso em tela. 

 Com relação à natureza do artigo 28 da Lei 11343/06, 

cumpre salientar que a Lei Antidrogas traz em seu Título III, as atividades 

de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas e, no capítulo III de referido título o enunciado: “Dos 

crimes e das Penas ”. 

 O capítulo, particularmente, além da tipificação de condutas 

criminosas traz disposições relativas à aplicação das penas cominadas aos 

comportamentos criminosos relacionados ao consumo pessoal de droga. 

 Com relação ao tipo penal do artigo 28 da Lei 11343/06, 

estabelece duas condutas criminosas: 

I. Artigo 28, “caput” – porte ilegal de droga para consumo 

pessoal: tipificada em cinco verbos, quais sejam: adquirir, 

guardar e trazer consigo, bem como transportar e ter em 

depósito; e 
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II. Artigo 28, § 1º – cultivo para consumo pessoal: semear, 

cultivar ou colher plantas, em pequena quantidade, para a 

preparação ilegal de drogas. 

 

 Essas duas figuras criminosas são apenadas somente com 

medidas educativas, a saber: (a) advertência sobre os efeitos da droga; (b) 

prestação de serviços à comunidade; (c) frequência a cursos e programas 

de caráter educativo. 

 Porém, o fato de não haver previsão legal de aplicação de 

pena privativa de liberdade, por si só, não induz em conclusão de 

descriminalização da conduta. 

 Conforme GUILHERME DE SOUZA NUCCI  (cf. Lei Penais e 

Processuais Penais Comentada, Editora RT, p. 369), as condutas são de 

menor potencial ofensivo, sem deixar, contudo,  de se reconhecer o 

caráter criminoso do fato. 

 Evidentemente trata-se de crime , inclusive com a mesma 

capacidade dos demais de gerar o fenômeno da reinci dência . 

 O simples fato de não prever pena privativa de liberdade no 

preceito secundário  não significa que houve intenção do legislador 

infraconstitucional em descriminalizar o comportamento em análise. 

 Trata-se de crime de perigo abstrato.  

 O tipo penal prescinde de ocorrência de dano físico ou 

psíquico a alguém.  

 Pune-se o risco à saúde pública , representado “in casu”, 

pelo porte da droga . Assim, a lei presume o perigo. 
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 O comportamento tipificado no art. 28 é claramente difusor, 

propagador do vício em drogas e, consequentemente, atenta contra a saúde 

pública, objeto da tutela da Lei Antidrogas. 

 Assim, sem dúvida alguma, as condutas tipificadas no art. 28 

e seu §1º, da Lei 11343/2006, configuram crime e, por via de consequência, 

são aptas à configuração da reincidência, independentemente da natureza 

da pena a elas estipuladas. 

 Na precisa lição de VICTOR EDUARDO RIOS 

GONÇALVES , extraída da obra Legislação Penal Especial, 2ª edição, 

Editora Saraiva, p.79/80, ao tratar do delito do artigo 28 da Lei 11343/06: 

“2.2.Dos crimes e das penas. 

2.2.1 Porte e cultivo para consumo próprio . 

1. Objetividade jurídica. 

A Saúde Pública . 

2. Natureza jurídica. 

A Lei, ao tratar do tema, classificou a conduta como crime . O 

próprio procedimento estabelecido, junto ao Juizado  

Especial Criminal, também leva a essa conclusão. Al ém 

disso, ao tratar da prescrição dessa modalidade de infração 

penal, o artigo 30 determina que se apliquem as reg ras do art. 

107 do Código Penal, reforçando, portanto, a condiç ão de 

crime.  

Não é possível aceitar a tese de que o fato não é m ais 

considerado infração penal, apenas porque a Lei não  prevê 

pena privativa de liberdade em abstrato  (...). 

A propósito do tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal que o 

fato definitivamente constitui crime: 
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“I – Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da Lei 

11343/06 – nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O 

art. 1º da LICP – que se limita a estabelecer critério que permite 

distinguir quando se está diante de um crime ou de uma 

contravenção – não obsta a que a lei ordinária superveniente 

adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça 

determinado crime – como o fez o art. 28 da Lei 11343/06 – pena 

diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui 

somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção 

pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se 

pode, na interpretação da L. 11343/06, partir de um pressuposto 

desapreço do legislador pelo “rigor técnico”, que o teria levado 

inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de 

drogas em um capítulo denominado “dos crimes e das Penas”, só 

a ele referentes. (L. 11343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 

3. Ao uso da expressão “reincidência”, também não se p ode 

emprestar um sentido “popular”, especialmente porqu e, em 

linha de princípio, somente disposição expressa em contrário 

na L. 11343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal art. 

12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo 

de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido 

para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até 

mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o 

art. 76, da L. 9099/95 (art. 48, §§1º e 5º), bem como a disciplina 

da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. 

Penal (L 11343/06, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de 

“despenalização”, entendida como exclusão, para o tipo, das 

penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no 

sentido de que a L. 11343/06 não implicou abolitio criminis (C. 

Penal, art. 107). (...)” 
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O próprio tratamento dado ao tipo penal do artigo 28 da Lei 

de Drogas, portanto, evidencia sua natureza de crime, impondo ao agente 

penas que, inclusive, são aumentadas em se tratando de reincidente. 

 

 

 “CAPÍTULO III 

 DOS CRIMES E DAS PENAS 

Art. 27.  As penas  previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério 

Público e o defensor. 

Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 

para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas : 

§ 4o  Em caso de reincidência, as penas  previstas nos incisos II e III do caput 

deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. 

Art. 30.  Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas , 

observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes 

do Código Penal.” 

 

Ou seja, a interpretação das normas de aplicação do artigo 

28 da Lei 11343/06 não deixam dúvidas de que, a par de estabelecer um 

tratamento diferenciado ao usuário de entorpecentes, referido fato possui 

natureza de crime. 

 E, ainda que possuam caráter educativo, sem previsão de 

privação de liberdade, mesmo assim as sanções decorrentes do preceito 

secundário do artigo 28 da Lei 11343/06 não perdem sua natureza de pena, 
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tanto que seu descumprimento pode ocasionar consequências ao agente 

(nos moldes do artigo 28, 6º e 29 da Lei 11343/06), só podendo ser 

aplicadas por juiz criminal, após regular tramitação de processo penal. 

 Por fim, não assiste razão à fundamentação exarada no 

acórdão de que as penas previstas ao artigo 28 da Lei 11343/06 possuem 

caráter exclusivamente de tratamento ao usuário de drogas. 

 O preceito secundário previsto nos incisos I, II e III do artigo 

28 da Lei 11343/06 mantém natureza de pena, ainda que sem previsão de 

privação de liberdade, ostentando caráter educativo e também preventivo. 

Busca, inclusive, evitar reiteração de conduta e, consequentemente, nova 

lesão ao objeto jurídico tutelado, qual seja, a Saúde Pública. As penas em 

questão não se confundem com a medida de tratamento do dependente 

químico, tratada no §7º do artigo mencionado. 

 Por tais motivos, o v. acórdão afrontou os artigos 61, I e 63, 

caput, do Código Penal. Consequentemente, não é possível manter a 

aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo-se 

restaurar a pena fixada em primeiro grau de jurisdição.  

 

 

 2.B. - “TRATANDO-SE DE NORMA GERAL DO CÓDIGO PENAL , 

É INVIÁVEL O AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCI A 

FORA DAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE EXCEPCIONADAS 

NA LEGISLAÇÃO PENAL”. 

 

 Dispõe o artigo 12 do Código Penal: 
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 “ Legislação especial (Incluída pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos 

incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo 

diverso. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)” 

 Em matéria penal, as regras gerais previstas no Código 

Penal são aplicáveis a todas as leis especiais posteriores. 

 Para o afastamento de regra geral prevista no Código Penal, 

ante a expressa redação de seu artigo 12, deve a lei penal especial posterior 

expressamente dispor sobre a matéria de modo diverso. Caso contrário, 

aplica-se a norma geral estabelecida pelo Código Penal.  

 Pois bem. A reincidência está devidamente prevista dentre 

as normas gerais do Código Penal, nos artigos 61, inciso I, 63 e 64.  

 Tratando-se de regra geral, nos moldes do artigo 12 do 

Código Penal, as regras de reincidência são autoaplicáveis a quaisquer leis 

especiais posteriores que não tenham expressamente tratado o assunto de 

modo diverso. 

 E, nesse sentido, é inquestionável que a Lei 11.343/06 em 

nenhum momento estabeleceu tratamento diferenciado às regras de 

configuração da reincidência estabelecidas pelo Código Penal. 

 Não tendo a lei especial excepcionado a aplicação da norma 

geral do Código Penal, é plenamente aplicável a reincidência aos 

dispositivos penais da Lei 11.343/06, dentre eles, ao artigo 28. 

 Cumpre salientar, que uma vez preenchido os requisitos do 

artigo 63, as exceções à aplicação dos efeitos da reincidência estão 

expressamente previstas no artigo 64, incisos I e II, do Código Penal: 
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“ Reincidência 

        Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,  

depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha 
condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

        I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou 
extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 
5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento 
condicional, se não ocorrer revogação;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

        II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos.(Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)” 

  

 Apesar de a Lei 11.343/06 não ter previsto pena privativa de 

liberdade no preceito secundário do artigo 28, em nenhum momento referido 

diploma legal trouxe regra especial que permitisse o afastamento das regras 

do Código Penal quanto à configuração e aplicação da reincidência.  

 Assim, ainda que o aplicador do direito entenda que a 

“reprovabilidade da conduta” do artigo 28 seja inferior, referido 

entendimento não lhe permite “relativizar” os efeitos da reincidência, como 

equivocadamente fundamentado no v. acórdão ora combatido. 

 Configurada e comprovada a reincidência (situação 

reconhecida nos autos inclusive pelo v. acórdão), não sendo aplicáveis as 

exceções do artigo 64, incisos I e II, do Código Penal, nem havendo exceção 

expressamente prevista na lei penal especial posterior, é de rigor o 

reconhecimento da reincidência e aplicação de seus efeitos. 

 Ademais, aqui cumpre salientar que a Lei 9099/95, ao tratar 

dos procedimentos dos crimes a ela correlatos, expressamente ressalvou 
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que a aplicação de pena em sede de transação penal não acarretaria 

reincidência (artigo 76, §4º). 

 

 Porém, o que se está a discutir no caso não é a aplicação de 

transação penal, mas sim da possibilidade de gerar reincidência da  

condenação no artigo 28 da Lei 11343/06. Leia-se, condenação definitiva 

após regular tramitação de processo penal. 

 

 Ressalvada a hipótese de proposta, aceitação e 

homologação de transação penal (em que se aplicaria o disposto no artigo 

76, §4º, da Lei 9099/95), nas demais hipóteses de crimes de menor 

potencial ofensivo a que não seja possível a aplicação da transação penal, 

oferecida denúncia e tramitada regular ação penal, a condenação criminal 

transitada em julgado pelo crime de menor potencial ofensivo é apta a gerar 

reincidência, justamente porque, quanto a referida condenação, aplicam-se 

as regras gerais do Código Penal, por ausência de regra especial diversa 

sobre a matéria.  

 

 Nesses moldes, ao deixar de reconhecer a reincidência 

comprovada nos autos, fora das hipóteses de exceção previstas em lei, o v. 

acórdão negou vigência aos artigos 12, 61, I, 63 e 64, I e II, do Código Penal, 

e, por consequência, violou a norma do artigo 33, §4º, da Lei 11343/06 

(aplicado indevidamente em caso de não preenchimento dos requisitos 

objetivos), permitindo a interposição do presente recurso especial. 
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2.C – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 As duas turmas criminais do c. Superior Tribunal de Justiça 

pacificaram o entendimento no sentido de que a condenação transitada em 

julgado pelo artigo 28 da Lei 11343/06 é apta a gerar a reincidência e, por 

consequência, impede a aplicação do redutor do artigo 33, §4º da Lei 

11343/06 por ausência de preenchimento de seus requisitos objetivos: 

 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO  DE  DROGAS.  CONDENAÇÃO  ANTERIOR PELO 
DELITO TIPIFICADO DO ART.  28  DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. 
CARACTERIZAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 
11.343/2006. AFASTAMENTO. REGIME  PRISIONAL  FECHADO.  RÉ  
REINCIDENTE.  SUBSTITUIÇÃO  DA PENA CORPORAL  POR  RESTRITIVA  DE  
DIREITOS.  FALTA  DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO  OBJETIVO.  AUSÊNCIA  
DE  MANIFESTA  ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o 
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido  de  que  não  cabe  
habeas  corpus  substitutivo do recurso legalmente  previsto  para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da  impetração,  salvo  quando  constatada a 
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A condenação 
definitiva anterior pela prática da conduta prevista no art. 28, caput, da Lei de 
Drogas é circunstância apta a autorizar a majoração da pena, pela incidência 
da agravante da reincidência, e para  impedir  a  aplicação do redutor do art. 
33, § 4º, da referida Lei,  uma  vez  que,  segundo  entendimento firmado nesta 
Corte, não houve a descriminalização do porte de substâncias entorpecentes 
para uso  próprio,  com  a  entrada  em  vigor da Lei n. 11.343/2006, mas apenas 
a despenalização. 3.  O regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum 
da sanção aplicada)  é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva (5 
anos e 10 meses), tendo em vista a reincidência da paciente, consoante as 
diretrizes do art. 33, § 2º, "b", do CP. Precedentes. 4.  Estabelecido  o quantum 
da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos,  é incabível a substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva  de  direitos,  pela  falta do 
preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 5. Habeas 
corpus não conhecido (HC 339592 / SP Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA   Data do Julgamento 07/04/2016, DJe 15/04/2016).  

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. MERA 
DESPENALIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE PREVISTA 
NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. 
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IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO 
REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O 
Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte 
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas 
corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em 
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à 
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da 
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas 
corpus. 2. Este Superior Tribunal, alinhando-se ao entendimento firmado 
pela Corte Suprema (Questão de Ordem no RE n. 430.105-9/RJ), também 
firmou a orientação no sentido de que, com o advento da Lei n. 11.343/2006, 
não houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta de porte de 
substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera despenalização. 
3. Uma vez constatada a existência de condenação definitiva anterior pela 
prática do crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, e considerando 
que a conduta disciplinada desse dispositivo legal não deixou de ser crime, 
não há como ser aplicada a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de 
Drogas, haja vista a reincidência do paciente. 4. Embora o acusado tenha sido 
definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, o 
quantum da pena a ele imposta (5 anos de reclusão), somado à reincidência, 
evidenciam que o regime inicial fechado é realmente o que se mostra o mais 
adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, consoante o 
disposto no artigo 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 5. Mostra-se inviável 
proceder-se à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva 
de direitos, em razão da ausência de cumprimento do requisito objetivo, já que 
o paciente restou definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, 
superior, portanto, ao limite de 4 anos previsto no inciso I do artigo 44 do 
Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido (HC 292292 / SP Relator 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,   Data do Julgamento 
05/06/2014, DJe 25/06/2014).  

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. 
RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS. ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE USO DE 
ENTORPECENTES. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. TESE DE ABOLITIO 
CRIMINIS AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA 
JURÍDICA DE CRIME QUE TORNA POSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO DE 
REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL 
SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TÉRMINO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E A 
DATA DO NOVO CRIME. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE 
ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA 
LEI N.º 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. VEDAÇÃO EXPRESSA. FIXAÇÃO DE 
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REGIME SEMIABERTO E LIVRAMENTO 
CONDICIONAL CONCEDIDOS. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM DE HABEAS 
CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, 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 
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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, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, também 
nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, 
sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, 
em caso de flagrante ilegalidade. 

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se acerca da situação 
jurídica do crime previsto no art. 16 da Lei n.º 6.368/76, em face do art. 28 da 
Lei n.º 11.343/2006, e rejeitou a tese de abolitio criminis ou de infração penal 
sui generis, para afirmar a natureza de crime da conduta do usuário de drogas, 
muito embora despenalizado (RE 430.105 QO/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, DJe de 26/04/2007). Sendo assim, não há ilegalidade na sua 
utilização para aplicação da agravante genérica da reincidência ou, no caso, 
para reconhecimento de antecedentes. 

4. O decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a data do 
término da pena da condenação anterior e a data da infração posterior, 
embora afaste os efeitos da reincidência, não impede o reconhecimento de 
maus antecedentes. Precedentes. 

5. São condições para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena 
prevista no § 4.º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06: ser primário, ter bons 
antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar 
organizações criminosas. Tais requisitos precisam ser preenchidos 
conjuntamente; à míngua de qualquer uma dessas condições - como no caso, 
em que o Paciente possui maus antecedentes -, não é legítimo reclamar a 
aplicação da minorante. 

6. Quanto ao pedido de fixação do regime inicial menos gravoso, verifica-se 
que o Paciente progrediu ao regime semiaberto em 24/09/2012, e foi 
beneficiado com o livramento condicional em 13/03/2013, o que evidencia a 
perda do interesse processual, no ponto. 

7. Ordem de habeas corpus parcialmente prejudicada e, no mais, não 
conhecida. 

(HC 245.581/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
11/03/2014, DJe 26/03/2014) 

  

 No mesmo sentido, decisão do Pleno do Supremo 

Tribunal Federal: 
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“EMENTA: I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - 
nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se 
limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante 
de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária 
superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para 
determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da 
privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções 
constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (...). 2. Não se pode, 
na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto desapreço do 
legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as 
infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos 
Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, 
arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode 
emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de 
princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 
afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a 
previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de 
drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, 
possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que 
trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da 
prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, 
art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, 
para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida 
no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 
107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo 
decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. 
Recurso extraordinário julgado prejudicado (Questão de Ordem do Recurso 
Extraordinário nº 430.105, rel. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCEN, j. 
13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 
PP-00069, em acórdão publicado na Revista dos Tribunais v. 96, n. 863, 2007, 
p. 516-523). 

 

2.C.1. DECISÃO PARADIGMA 

No Recurso Especial n. 1.500.884/SP , rel. Min. Rogério 

Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24.11.2015, DJe 07.12.2015, ora ofertado como 

paradigma (cópia anexa), decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.500.884 - SP (2014⁄0325305-9) 
   
RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ 
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
RECORRIDO  : MAYCON LIMA DA SIVA PAULA  
ADVOGADO : FELIPE DE FREITAS LOURENÇO E OUTRO(S) 



33 
 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Apelação Criminal nº 0009594-64.2015.8.26.0664 

 

 
EMENTA 
  
PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI 
N. 11.343⁄2006. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343⁄2006. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. 
1. Este Superior Tribunal, alinhando-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema (Questão de 
Ordem no RE n. 430.105-9⁄RJ), também firmou a orientação de que, com o advento da Lei n. 
11.343⁄2006, não houve descriminalização da conduta de porte de substância entorpecente para 
uso próprio, mas mera despenalização. 
2. Constatada a existência de condenação anterior e definitiva em desfavor do 
recorrido pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006, fica 
caracterizada a reincidência e não é possível a aplicação, em seu favor, da causa 
especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343⁄2006, 
por expressa vedação legal.  
3. Recurso provido para restabelecer a agravante da reincidência e afastar a 
causa de diminuição de pena. 

  
ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 

Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Ericson Maranho (Desembargador convocado 
do TJ⁄SP) e SebasKão Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, 
a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.  
Brasília (DF), 24 de novembro de 2015 
  
Ministro Rogerio Schietti Cruz 
RELATÓRIO 
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO interpõe recurso especial, com fulcro no art. 
105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo nos autos da Apelação Criminal n. 0028554-14.2008.26.0050⁄50000 (fls. 
363-373).  

O recorrente suscita violação dos arts. 61, I, e 63, ambos do CP, e art. 33, § 4°, 
da Lei n. 11.343⁄2006. Para tanto, argumenta que a condenação anterior do 
recorrido pela conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006 gera o efeito 
da reincidência. Requer a incidência da agravante genérica e o afastamento do 
redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343⁄2006.  

Admitido o recurso (fls. 466-467), o Ministério Público Federal opinou pelo provimento do pedido 

(fls. 479-487).  

VOTO 
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):  
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I. Contextualização 

O recorrido foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, 
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c⁄c 
o art. 40, III, da Lei n. 11.343⁄2006. 

O Tribunal de origem, ao julgar a apelação da defesa, desconsiderou os reflexos da reincidência – 
pois o réu fora condenado anteriormente pela conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006 
– e diminuiu a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituída por 
prestação de serviços à comunidade e multa.  

II. Condenação anterior por posse de droga para consumo pessoal – reincidência 

O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a condenação anterior transitada em julgado em 
desfavor do recorrido – relativa ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006 – poderia 
caracterizar a agravante da reincidência. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem no RE n. 430.105-9⁄RJ, realizado 
em 13⁄2⁄2007 (DJe 27⁄4⁄2007), decidiu que a posse de substância entorpecente para consumo 
pessoal, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006, continuava sendo crime, pois a Lei n. 
11.343⁄2006 não implicou abolitio criminis, apesar de excluir para o tipo as penas privativas de 
liberdade. 

Na ocasião, o Relator, Ministro Sepúlveda Pertence salientou que a norma contida no art. 1º da 
Lei de Introdução do Código Penal limitou-se a estabelecer um critério que permitisse distinguir 
quando se está diante de um crime ou de uma contravenção penal. Assim, não haveria óbice a 
que uma lei ordinária superveniente adotasse outros critérios gerais de distinção ou estabelecesse 
para determinado crime – como o fez para a posse de substância entorpecente para consumo 
próprio – pena diversa da "privação ou restrição da liberdade", entre aquelas opções 
constitucionalmente passíveis de serem adotadas pela lei (CF, art. 5º, XLVI e XLVII). 

Ainda, o Ministro Relator destacou que o legislador incluiu o art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006 em um 
capítulo específico, denominado "Dos Crimes e das Penas" (Título III, Capítulo III, arts. 27 a 30), de 
maneira que a conclusão de que a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006 não seria 
mais crime implicaria, no mínimo, presumir, inadvertidamente, um excepcional "desapreço do 
legislador pelo 'rigor técnico'" (p. 8). 

Ressaltou, outrossim, o fato de haver previsão, como regra geral, de aplicação do rito processual 
estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo (Lei n. 9.099⁄1995), possibilitando a 
proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da Lei n. 9.099⁄1995 (art. 48, §§ 1º 
e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras dos arts. 107 e seguintes do Código 
Penal (art. 30 da Lei de Drogas). 

A título de complementação, o Ministro Marco Aurélio destacou a possibilidade de imposição de 
prestação de serviços à comunidade (inciso II do art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006), pena que também 
é utilizada na legislação comum. 

Esse também foi o entendimento do Ministro Ayres Britto, segundo o qual "esse art. 28 da Lei nº 
11.343 é claro no sentido da criminalização da conduta, até coerente com a inserção topográfica 
da matéria. Afinal, o nome do título é: Dos Crimes e das Penas. E esse art. 28 não só descreve o 
crime, como comina a pena". 
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Assim, com essas considerações, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, na verdade, o que 
ocorreu foi uma mera despenalização, assim entendida como a ausência de previsão, para o tipo 
do art. 28, de pena privativa de liberdade como sanção principal. 

Este Superior Tribunal, alinhando-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema, também 
firmou a orientação de que, com o advento da Lei n. 11.343⁄2006, não houve descriminalização 
da conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera 
despenalização, conforme demonstram os seguintes julgados:  

[...]Esta Corte, na esteira do posicionamento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal (Questão 
de Ordem no Recurso Extraordinário n.º 430.105-9⁄RJ), consolidou o entendimento de que, com o 
advento da Lei n.º 11.343⁄2006, não ocorreu a descriminalização (abolitio criminis) da conduta 
de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, mas, tão somente, a mera 
despenalização, pelo fato de o art. 28 da Lei n.º 11.343⁄2006 não impor pena privativa de 
liberdade ao usuário de drogas. 
3. Comprovada a existência de condenação definitiva anterior pela prática do 
delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343⁄2006, não é possível a aplicação da 
causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343⁄06, 
haja vista que o paciente não preenche os requisitos legais, porquanto é 
reincidente. 
[...]6. Habeas corpus não conhecido. 
(HC n. 299.988⁄MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 17⁄9⁄2015). 
  
[...]III - Revela-se adequada a incidência da agravante da reincidência em razão 
de condenação anterior por uso de droga, prevista no artigo 28 da Lei 
11.343⁄2006, pois a jurisprudência desta eg. Corte Superior, acompanhando o 
entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, entende que não houve 
abolitio criminis com o advento da Lei nº 11.343⁄2006, mas mera 
"despenalização" da conduta de porte de drogas. (Precedentes). 
[...]Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 306.858⁄SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 
25⁄3⁄2015) 

Não olvido que está em pauta o julgamento do RE n. 635.659, de Relatoria do Ministro Gilmar 
Mendes, no qual o Supremo Tribunal Federal discute a constitucionalidade da criminalização do 
porte de drogas para uso pessoal. O recurso, que teve a repercussão geral reconhecida, foi 
ajuizado em 2011 e, até o momento, somente três ministros da Corte Suprema proferiram votos. 
Contudo, em que pese o risco de alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não 
pode ser desconsiderada a coisa julgada, vale dizer, a existência de condenação definitiva anterior 
contra o recorrido por conduta que não foi descriminalizada.  

Dessa forma, reconheço a violação do art. 61, I, do CP, pois a condenação 
anterior e definitiva pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006 caracteriza a 
agravante da reincidência, que deve ser restabelecida com todos os seus 
consectários legais.   

Ademais, como o recorrido não preenche o requisito da primariedade, também 
foi violado o art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343⁄2006, sendo inviável a aplicação, em 
seu favor, da causa especial de diminuição de pena prevista, in verbis: 
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 § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um 

sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa. 

Passo, portanto, à nova dosimetria da pena. 

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 
dias-multa. Aumento-a em 1⁄6, ante a reincidência do recorrido, perfazendo 5 anos e 10 meses 
de reclusão e 583 dias-multa. Na terceira etapa, não há causa de diminuição ou de aumento de 
pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda definitiva do recorrido em 5 anos e 10 meses de reclusão 
e 583 dias-multa.  

Diante do quantum de pena imposta e da reincidência do recorrido, fixo o regime inicial fechado 
de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 

IV. Dispositivo 

À vista do exposto, dou provimento ao recurso do Ministério Público Federal para restabelecer a 
agravante da reincidência e afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 
11.343⁄2006, fixando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa a pena definitiva do 
recorrido, a ser cumprida no regime inicial fechado.” 

 

2.C.2- COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 Como se vê, os dois julgados apreciaram a mesma questão 

jurídica: se a condenação anterior transitada em julgado pela prática do 

crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é apta a configurar 

reincidência e, por consequência, impedir também a aplicação da causa de 

diminuição do §4º do artigo 33 da Lei 11343/06. As conclusões, todavia, 

foram díspares. 

 O v. acórdão impugnado sustentou (fls. 249/250): 
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  Em sentido contrário, o aresto paradigma:  

 “ PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343⁄2006. 
REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO § 
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4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343⁄2006. AFASTAMENTO. RECURSO 
PROVIDO. 
1. Este Superior Tribunal, alinhando-se ao entendimento firmado pela 
Corte Suprema (Questão de Ordem no RE n. 430.105-9⁄RJ), também 
firmou a orientação de que, com o advento da Lei n. 11.343⁄2006, não 
houve descriminalização da conduta de porte de substância 
entorpecente para uso próprio, mas mera despenalização. 
2. Constatada a existência de condenação anterior e  definitiva em 
desfavor do recorrido pela prática da conduta previ sta no art. 28 
da Lei n. 11.343 ⁄2006, fica caracterizada a reincidência e não é 
possível a aplicação, em seu favor, da causa especi al de 
diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da L ei n. 
11.343⁄2006, por expressa vedação legal.  
3. Recurso provido para restabelecer a agravante da  reincidência 
e afastar a causa de diminuição de pena.(...) 
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação da defesa, desconsiderou 
os reflexos da reincidência – pois o réu fora condenado anteriormente 
pela conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006 – e diminuiu a 
reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, 
substituída por prestação de serviços à comunidade e multa.  

II. Condenação anterior por posse de droga para con sumo 
pessoal – reincidência  

O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a condenação anterior 
transitada em julgado em desfavor do recorrido – relativa ao crime 
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006 – poderia caracterizar a 
agravante da reincidência. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem no 
RE n. 430.105-9⁄RJ, realizado em 13⁄2⁄2007 (DJe 27⁄4⁄2007), decidiu 
que a posse de substância entorpecente para consumo pessoal, 
prevista no art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006, continuava sendo crime, 
pois a Lei n. 11.343 ⁄2006 não implicou abolitio criminis, apesar de 
excluir para o tipo as penas privativas de liberdad e. 

Na ocasião, o Relator, Ministro Sepúlveda Pertence salientou que a 
norma contida no art. 1º da Lei de Introdução do Código Penal limitou-
se a estabelecer um critério que permitisse distinguir quando se está 
diante de um crime ou de uma contravenção penal. Assim, não 
haveria óbice a que uma lei ordinária superveniente  adotasse 
outros critérios gerais de distinção ou estabeleces se para 
determinado crime – como o fez para a posse de subs tância 
entorpecente para consumo próprio – pena diversa da  "privação 
ou restrição da liberdade ", entre aquelas opções 
constitucionalmente passíveis de serem adotadas pela lei (...) 
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Ainda, o Ministro Relator destacou que o legislador incluiu o art. 28 da 
Lei n. 11.343⁄2006 em um capítulo específico, denominado "Dos 
Crimes e das Penas" (Título III, Capítulo III, arts. 27 a 30), de maneira 
que a conclusão de que a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 
11.343⁄2006 não seria mais crime implicaria, no mínimo, presumir, 
inadvertidamente, um excepcional "desapreço do legislador pelo 'rigor 
técnico'" (p. 8). 

Ressaltou, outrossim, o fato de haver previsão, como regra geral, de 
aplicação do rito processual estabelecido para os c rimes de 
menor potencial ofensivo (Lei n. 9.099 ⁄1995), possibilitando a 
proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da Lei 
n. 9.099⁄1995 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da 
prescrição segundo as regras dos arts. 107  e seguintes do Código 
Penal (art. 30 da Lei de Drogas). 

A título de complementação, o Ministro Marco Aurélio destacou a 
possibilidade de imposição de prestação de serviços à comunidade 
(inciso II do art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006), pena que também é 
utilizada na legislação comum. 

Esse também foi o entendimento do Ministro Ayres Britto, segundo o 
qual "esse art. 28 da Lei nº 11.343 é claro no sentido da criminalização 
da conduta, até coerente com a inserção topográfica da matéria. 
Afinal, o nome do título é: Dos Crimes e das Penas. E esse art. 28 não 
só descreve o crime, como comina a pena". 

Assim, com essas considerações, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
que, na verdade, o que ocorreu foi uma mera despenalização, assim 
entendida como a ausência de previsão, para o tipo do art. 28, de pena 
privativa de liberdade como sanção principal. 

Este Superior Tribunal, alinhando-se ao entendimento firmado pela 
Corte Suprema, também firmou a orientação de que, com o advento 
da Lei n. 11.343⁄2006, não houve descriminalização da conduta de 
porte de substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera 
despenalização, conforme demonstram os seguintes julgados:  

[...] 
Esta Corte, na esteira do posicionamento perfilhado pelo Supremo 
Tribunal Federal (Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n.º 
430.105-9⁄RJ), consolidou o entendimento de que, com o advento da 
Lei n.º 11.343⁄2006, não ocorreu a descriminalização (abolitio criminis) 
da conduta de posse de substância entorpecente para consumo 
pessoal, mas, tão somente, a mera despenalização, pelo fato de o art. 
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28 da Lei n.º 11.343⁄2006 não impor pena privativa de liberdade ao 
usuário de drogas. 
3. Comprovada a existência de condenação definitiva  anterior 
pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n .º 11.343⁄2006, 
não é possível a aplicação da causa especial de dim inuição 
prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343 ⁄06, haja vista que o 
paciente não preenche os requisitos legais, porquan to é 
reincidente. 
[...] 
6. Habeas corpus não conhecido. 
(HC n. 299.988⁄MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura , 6ª 
T., DJe 17⁄9⁄2015). 
  
[...] 
III - Revela-se adequada a incidência da agravante da reincidência 
em razão de condenação anterior por uso de droga, p revista no 
artigo 28 da Lei 11.343 ⁄2006, pois a jurisprudência desta eg. Corte 
Superior, acompanhando o entendimento do col. Supre mo 
Tribunal Federal, entende que não houve abolitio cr iminis com o 
advento da Lei nº 11.343 ⁄2006, mas mera "despenalização" da 
conduta de porte de drogas. (Precedentes). 
[...] 
Habeas Corpus não conhecido. 
(HC n. 306.858⁄SP, Rel. Ministro Felix Fischer , 5ª T., DJe 25⁄3⁄2015) 

Não olvido que está em pauta o julgamento do RE n. 635.659, de 
Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Supremo Tribunal 
Federal discute a constitucionalidade da criminalização do porte de 
drogas para uso pessoal. O recurso, que teve a repercussão geral 
reconhecida, foi ajuizado em 2011 e, até o momento, somente três 
ministros da Corte Suprema proferiram votos. Contudo, em que pese 
o risco de alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
não pode ser desconsiderada a coisa julgada, vale dizer, a existência 
de condenação definitiva anterior contra o recorrido por conduta que 
não foi descriminalizada.  

Dessa forma, reconheço a violação do art. 61, I, do  CP, pois a 
condenação anterior e definitiva pelo crime do art.  28 da Lei n. 
11.343⁄2006 caracteriza a agravante da reincidência, que deve ser 
restabelecida com todos os seus consectários legais .   

Ademais, como o recorrido não preenche o requisito da 
primariedade, também foi violado o art. 33, § 4°, d a Lei n. 
11.343⁄2006, sendo inviável a aplicação, em seu favor, da caus a 
especial de diminuição de pena prevista, in verbis:  
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 § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º dest e artigo, as 
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terç os, vedada 
a conversão em penas restritivas de direitos, desde  que o agente 
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique  às 
atividades criminosas nem integre organização crimi nosa.” 

  

 Em resumo, para o julgado recorrido , “Trata-se de crime de 

reprovabilidade bastante inferior (inclusive menor que a das contravenções 

penais, punidas, em regra, com pena simples).  (...) A singularidade da conduta 

do artigo 28 da Lei de Drogas, segundo entendo, deve inspirar relativização da 

reincidência, pois não de poderia simplesmente presumir que a nova prática 

delitiva decorra de personalidade rebelde, de propensão à vida do crime, de 

ineficácia da faceta preventiva/educativa da pena (...)” “Como se vê, afastada a 

reincidência do apelante e, consequentemente, reconhecer a aplicação do redutor 

previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06, razão pela qual cabível regime aberto”, 

enquanto para o acórdão paradigma , “ Revela-se adequada a incidência da 

agravante da reincidência em razão de condenação anterior por uso de droga, 

prevista no artigo 28 da Lei 11.343⁄2006, pois a jurisprudência desta eg. Corte 

Superior, acompanhando o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, 

entende que não houve abolitio criminis com o advento da Lei nº 11.343⁄2006, mas 

mera "despenalização" da conduta de porte de drogas. (Precedentes). (...) Dessa 

forma, reconheço a violação do art. 61, I, do CP , pois a condenação anterior e 

definitiva pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343⁄2006 caracteriza a agravante da 

reincidência , que deve ser restabelecida com todos os seus consectários legais. 

Ademais, como o recorrido não preenche o requisito da primariedade, 

também foi violado o art. 33, § 4°, da Lei n. 11.34 3⁄2006, sendo inviável a 

aplicação, em seu favor, da causa especial de dimin uição de pena prevista 

(...)”. 

 

 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos o entendimento 

esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido: 
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a) a condenação anterior pelo artigo 28 da Lei de Drog as gera 

reincidência, independentemente da natureza da pena  prevista para 

referido crime ; b) tratando-se de norma geral do Código Penal, é inviável 

o afastamento dos efeitos da reincidência fora das hipóteses 

expressamente excepcionadas na legislação penal , e c) 

consequentemente, reconhecida a reincidência, necessária a cassação 

da causa especial de redução da pena (art. 33, §4º,  da Lei nº 11.343/06), 

por não preenchimento de critério objetivo exigido em lei , restaurando-

se a pena fixada em primeiro grau de jurisdição, assim como o regime inicial 

fechado. 

 

3 – DA  DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ARTIG O 

40, III, DA LEI 11.343/06.  

 

É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que a causa especial de aumento de pena prevista 

no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 caracteriza-se pela mera prática do 

tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino ou 

hospitalares, de sedes de entidades sociais, esportivas, beneficentes, 

culturais, recreativas ou estudantis, além de estabelecimentos prisionais, de 

locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou 

diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes 

de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em 

transportes públicos, independentemente da constatação de que a conduta 

ilícita visava frequentadores desses locais: 
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“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  
INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 
N. 11.719/2008, QUE MODIFICOU O ART. 400 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO 
ATO. INQUIRIÇÃO DE CORRÉUS EM AUDIÊNCIA SEM A 
PRESENÇA DO PACIENTE E DE SEU ADVOGADO. AUSÊNCIA 
DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ART. 571, II, 
DO CPP. PRECLUSÃO. INTERROGATÓRIO INDIVIDUAL DOS 
CORRÉUS. POSSIBILIDADE. ART. 191 DO CPP. PLEITO 
ABSOLUTÓRIO DOS DELITOS DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E 
RECEPTAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE. CAUSA 
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, III, DA LEI N. 
11.343/2006). TRÁFICO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. COMPROVAÇÃO DE QUE A 
MERCANCIA VISAVA ATINGIR ESTUDANTES. 
DESNECESSIDADE.  

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus 
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob 
pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, 
exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em 
que se concede a ordem de ofício.  

2. À luz do princípio tempus regit actum, as normas de direito 
processual possuem aplicação imediata, razão pela qual a 
"superveniência da Lei n. 11.719/2008, que alterou alterar o art. 
400 do Código de Processo Penal, para determinar a realização 
do interrogatório como último ato da instrução processual, não 
implica a repetição do ato, regularmente realizado sob a égide da 
legislação anterior. Aplicação do art. 2º do Código de Processo 
Penal e de precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal 
Federal" (RHC n. 41.517/PI, Rel. Ministro ERICSON MARANHO 
(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 
02/06/2015, DJe 18/06/2015).  

3. Hipótese em que o paciente e seu defensor saíram da sala de 
audiência a pedido dos corréus, que iriam se manifestar sobre 
delação efetuada perante a polícia judiciária, situação contra a 
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qual a defesa apresentou descontentamento somente em sede de 
apelação.  

4. Nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal, 
eventual nulidade ocorrida na instrução criminal deverá ser 
arguida nas alegações finais, sob pena de convalidação. 
Precedente. 

5. Esta Corte já decidiu, em outras ocasiões, que a não 
participação do acusado e de seu defensor do interrogatório de 
corréu não enseja a nulidade automática do feito, haja vista que o 
art. 191 do Código de Processo Penal preceitua que os réus serão 
interrogados separadamente. Precedentes.  

6. O pedido de absolvição "por insuficiência de provas" quanto aos 
delitos de tráfico, de associação para o tráfico e de receptação 
demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, 
providência sabidamente incompatível com a via estreita do 
remédio heroico, consoante orientação consolidada deste 
Tribunal Superior. Precedentes.  

7. A Quinta e a Sexta Turmas desta Corte firmaram a 
compreensão de que, para imposição da causa de aume nto 
de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/ 2006, basta que 
o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades  de 
qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, s endo 
prescindível a comprovação de que o comércio de 
entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer  
frequentador dos locais indicados no referido prece ito. 
Precedentes. 8. Habeas corpus não conhecido .”  

(STJ - HC 164414/RS – 5ª Turma – Rel. Ministro GURGEL DE 
FARIA – Julg. 20/08/2015 - DJe 08/09/2015).    

 

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DAS DROGAS. 
UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PARA A 
NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. CAUSA 
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, 
DA LEI N.º 11.343/06. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 
DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE 
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, DE ESTABELECIMENTO 
HOSPITALAR E DE ESTAÇÃO DE METRÔ. COMPROVAÇÃO 
DE MERCANCIA NOS REFERIDOS LOCAIS OU DE QUE 
VISAVA A ATINGIR ESTUDANTES, PESSOAS 
HOSPITALIZADAS OU USUÁRIOS DO METRÔ. 
DESNECESSIDADE. PROXIMIDADE. SUFICIÊNCIA. NÃO 
CONHECIMENTO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO.  

1. Em recentes decisões proferidas em 19 de dezembro de 2013, 
nos autos dos HC's n.º 109.193/MG e n.º 112.776/MS, ambos de 
relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que a utilização da 
quantidade e/ou qualidade da droga tanto no estabelecimento da 
pena-base como na aplicação do redutor descrito do art. 33, § 4º, 
da Lei n.º 11.343/2006 caracteriza bis in idem, entendimento este 
que, embora não seja dotado de caráter vinculante, deve também 
ser adotado por esta Corte, em homenagem aos princípios da 
isonomia e da individualização da pena. No momento da 
individualização da pena, deve o magistrado escolher em que fase 
da dosimetria as circunstâncias referentes à quantidade e à 
natureza da droga devem ser consideradas, cuidando para que 
sejam valoradas apenas em uma etapa, a fim de se evitar o odioso 
bis in idem.  

2. Na espécie, verifica-se ocorrência de violação ao princípio do 
ne bis in idem, haja vista que a mesma circunstância, a saber, a 
quantidade de drogas, foi utilizada em duas fases da dosimetria - 
tanto para exasperação da pena-base quanto para a negativa da 
causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da 
Lei n.º 11.343/06 - ocorrendo, pois, sua dupla valoração.  

3. Na espécie, o paciente foi flagrado praticando cond utas 
descritas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 n as 
imediações dos estabelecimentos Colégio Notre Dame;  
Escola Mundo Azul; Central de Ensino para Graduados , 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da U SP e 
Estação Sumaré do Metrô, restando plenamente justif icada a 
aplicação da causa de aumento de pena prevista no a rt. 40, 
III, da Lei de Drogas. Para a incidência da majoran te prevista 
no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é de snecessária a 
efetiva comprovação de mercancia nos referidos loca is, ou 
mesmo de o comércio visava a atingir os estudantes,  as 
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pessoas hospitalizadas ou os usuários do metrô, sen do 
suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais 
próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelec imentos, 
diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade 
criminosa da narcotraficância.   

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a 
fim de determinar que o Magistrado de primeira instância proceda 
à nova dosimetria do paciente, utilizando a quantidade da droga 
somente em uma das etapas do cálculo da pena.”  

(STJ - HC 310467/SP – 6ª Turma – Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA – Julg. 26/05/2015 - DJe 
02/06/2015).    

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO 
ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE 
ELEMENTOS CONCRETOS PARA A MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PENA-
BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES 
ANTERIORES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA 
AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUIZ SENTENCIANTE. 
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. 
ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. EXASPERAÇÃO DA 
REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. 
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS 
IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E DE 
ENSINO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. 
DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA 
LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE 
DEDICA A ATIVIDADES DELITUOSAS E POSSUI MAUS 
ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. 

1. Verificando-se que as instâncias ordinárias, após o exame do 
conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela 
existência de elementos concretos e coesos a ensejar a 
condenação do paciente pelos delitos de tráfico de drogas e 
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corrupção ativa, mostra-se inviável absolvê-lo por insuficiência de 
provas, como pretendido. 

2. Para entender de modo diverso, proclamando-se a absolvição 
do paciente em relação aos delitos que lhe foram imputados, seria 
necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, 
providência incabível na via estreita do habeas corpus, diante da 
celeridade do seu rito procedimental, notoriamente marcado pela 
ausência de dilação probatória. 

3. Mostra-se inviável afastar a conclusão acerca de maus 
antecedentes quando não é trazida à colação cópia da folha de 
antecedentes penais do paciente, pois fica inviável aferir se, 
quando do cometimento do delito objeto do presente writ, o 
acusado não ostentava, de fato, condenação anterior transitada 
em julgado, geradora de maus antecedentes. 

4. Não há constrangimento ilegal quando verificado que as 
instâncias ordinárias levaram em consideração especialmente a 
natureza e a elevada quantidade da droga apreendida em poder 
do paciente para a exasperação da pena-base, a teor do disposto 
no art. 42 da Lei n.11.343/2006 (53.420,92 g de cocaína). 

5. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da 
causa especial de aumento prevista no art. 40, III,  da Lei n. 
11.343/2006, uma vez que restou devidamente comprov ado 
que o paciente atuava próximo a estabelecimentos 
hospitalares e de ensino, pouco importando se ele e stava ou 
não visando especialmente atingir estudantes desse 
estabelecimento ou efetivamente comercializando 
entorpecentes diretamente com os alunos das escolas . 

6. No caso dos autos, infere-se que as instâncias ordinárias 
negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena em 
comento com base na elevada quantidade de drogas apreendidas 
(53.420,92 g de cocaína) e nas demais circunstâncias do caso 
concreto, as quais levaram a crer que o sentenciado se dedicava 
a atividades delituosas, especialmente ao crime de tráfico de 
drogas. 

7. Reconhecida a ausência de bons antecedentes do paciente, 
mostra-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de 
pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu favor 
também por esse motivo, tendo em vista a vedação legal expressa 
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da concessão dessa benesse aos possuidores de maus 
antecedentes. 

8. Ordem denegada. 

(HC 197.653/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 16/10/2012). 

 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12, CAPUT, 
DA LEI Nº 6.368/76 (ANTIGA LEI DE DROGAS). APLICAÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. COMBINAÇÃO DE LEIS. 
VEDAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS. 
NÃO CUMPRIMENTO. DELITO COMETIDO EM DATA 
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.464/07. PENA ACIMA DE 
4 ANOS. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME 
COMETIDO PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
PROFUNDO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃOCABIMENTO. 

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o 
entendimento de ser inaplicável a causa de diminuição prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ao preceito secundário do art. 12, 
da Lei nº 6.368/76, porquanto não se admite a combinação de leis, 
ainda que em benefício do réu. 

2. Por meio do julgamento do HC 97.256/RS (01.09.10), o 
Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a 
inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, da vedação da 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, insculpida nos arts. 33, § 4º, e 44, ambos da Lei nº 
11.343/06, aos delitos de tráfico de drogas com menor potencial 
ofensivo. 

3. Esta Corte Superior adotou o entendimento de que a norma 
proibitiva não está em consonância com a Carta Magna, sendo, 
portanto, admitida a substituição da pena por restritiva de direitos, 
quando atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, o que 
não ocorreu na hipótese. 

4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça vem decidindo 
que, aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, 
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perpetrados em data anterior à vigência da Lei n.º 11.464/07, que 
alterou a Lei nº 8.072/90, é permitida a fixação do regime inicial 
diverso do fechado, quando presentes os requisitos autorizadores 
do art. 33 do Código Penal. 

5. A constatação de que o tráfico de drogas era pratic ado nas 
imediações de estabelecimento de ensino torna dispe nsável 
a comprovação de que o paciente comercializava 
entorpecentes com os alunos da escola.  

6. Tendo o Tribunal a quo concluído que a infração foi cometida 
nas imediações de instituição de ensino, modificar tal conclusão 
implicaria profunda análise e valoração de todo o conjunto fático-
probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita. 

7. Ordem denegada. 

(HC 149.835/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU 
[DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ], QUINTA 
TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/06/2012). 

 

 

 O v. acórdão proferido nos autos, ao deixar de reconhecer a 

causa de aumento de pena decorrente da execução de delito de tráfico nas 

imediações de estabelecimento de ensino e entidade social (laudo pericial 

a fls. 68/70 ), contrariou frontalmente a remansosa jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. 

 

 

3.A – ACÓRDÃO PARADIGMA 

 

 A COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, no julgamento do AgRg no REsp 1.349.357/RS, Rel. Min. 
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MOURA RIBEIRO, julgado em 24.04.2014 e publicado no DJe de 

30.04.2014, ora oferecido como paradigma e publicado na Revista 

Eletrônica de Jurisprudência (cópia em anexo), assim decidiu: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMED IAÇÕES 

DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORAN TE 

PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. AGRA VO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO.  

1. A prática do delito de tráfico de drogas na prox imidade 

de estabelecimentos elencados no inciso III, do art . 40, da Lei n.º 

11.343/06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação da 

majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilí cito visava atender 

aos frequentadores desses locais.  

2. Agravo regimental não provido.”   

 O acórdão paradigma está assim vazado: 

 

Superior Tribunal de Justiça 

Revista Eletrônica de Jurisprudência 

  
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.357 - RS (2012 ⁄0221360-3) 
  

RELATOR  : MINISTRO MOURA RIBEIRO 

AGRAVANTE : LÚCIO ANTÔNIO DA SILVA XAVIER 

ADVOGADO : RAFAEL RAPHAELLI - DEFENSOR PÚBLICO 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
EMENTA 
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO 

COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO.INCIDÊNCIA DA 

MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343⁄06. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 

1. A prática do delito de tráfico de drogas na proximidade de estabelecimentos elencados no 
inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343⁄06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação 
da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atender aos frequentadores 
desses locais. 
2. Agravo regimental não provido. 

  
ACÓRDÃO  

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

Senhores Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em 

negar provimento ao agravo regimental. 

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Laurita Vaz, Jorge Mussi e Marco Aurélio Bellizze 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Brasília, 24 de abril de 2014(Data do Julgamento) 

   
MINISTRO MOURA RIBEIRO  

Relator 

  

  
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.357 - RS (2012 ⁄0221360-3) 
  

RELATOR  : MINISTRO MOURA RIBEIRO 

AGRAVANTE : LÚCIO ANTÔNIO DA SILVA XAVIER 

ADVOGADO : RAFAEL RAPHAELLI - DEFENSOR PÚBLICO 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  
RELATÓRIO  
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O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO:  

Trata-se de agravo regimental interposto por LÚCIO ANTÔNIO DA SILVA XAVIER contra 
decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao recurso especial 
doParquet estadual, para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, 

da Lei nº 11.343⁄06, com retorno dos autos à origem para redimensionamento da pena. 

Busca o agravante a reforma do decisum, sustentando, em síntese, a ausência de provas de 
venda de drogas a estudantes, o que faz incidir o óbice da Súmula 7, do STJ, o 
reconhecimento da majorante descrita no art. 40, III, da Lei Antidrogas. 

É o relatório. 

  
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.357 - RS (2012 ⁄0221360-3) 
  

RELATOR  : MINISTRO MOURA RIBEIRO 

AGRAVANTE : LÚCIO ANTÔNIO DA SILVA XAVIER 

ADVOGADO : RAFAEL RAPHAELLI - DEFENSOR PÚBLICO 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
EMENTA 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 

DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO.INCIDÊNCIA 

DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343⁄06. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 

1. A prática do delito de tráfico de drogas na proximidade de estabelecimentos elencados no 

inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343⁄06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação 

da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atender aos frequentadores 

desses locais. 
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2. Agravo regimental não provido. 

  
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.357 - RS (2012 ⁄0221360-3) 
  

RELATOR  : MINISTRO MOURA RIBEIRO 

AGRAVANTE : LÚCIO ANTÔNIO DA SILVA XAVIER 

ADVOGADO : RAFAEL RAPHAELLI - DEFENSOR PÚBLICO 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  
VOTO 

  
O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator):  

Extraio dos autos que o recorrente foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 
33, caput e § 4º c.c o art. 40, III, da Lei nº 11.343⁄06, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses 
e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) 
dias-multa. O Eg. Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, para afastar 
a majorante prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas e alterar o patamar da minorante descrita 
no art. 33, § 4º, da mesma Lei, para 1⁄4 (um quarto), o que reduz a pena para 3 (três) anos e 9 

(nove) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, mantendo-se, no mais, a 
r. sentença condenatória. 

No apelo nobre, o Parquet estadual alegou ofensa ao art. 40, III, da Lei nº 11.343⁄06, a par de 
divergência jurisprudencial, sustentando que, para a incidência do aludido inciso, basta que a 
infração tenha sido cometida nas imediações ou nas dependências de estabelecimento de 
ensino e que o réu tenha ciência desse fato, o que ocorre nos presentes autos. 

Neste aspecto, nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples prática do delito na 
proximidade de estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343⁄06 já é 
suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os 

frequentadores desses locais. 

Nesse sentido: 
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HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. 

RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS 

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL 

DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES 

DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA 

PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343⁄06. RESPONSABILIDADE 

PENAL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. ORDEMDE HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDA. 

(...) 

6. Incide a causa de aumento de pena constante do a rt. 40, inciso III, da Lei de Tóxicos 

quando o crime tiver sido praticado nos locais desi gnados no aludido dispositivo. A pena 

é elevada exclusivamente em função do lugar do come timento da infração, tendo em vista 

a exposição de pessoas ao risco inerente à atividad e criminosa.  

7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a simples prática 

do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.º 11.343⁄06 

já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de 

drogas vise os frequentadores desses locais. 

8. Ordem de habeas corpus não conhecida. 

(HC 236.628⁄SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 11⁄03⁄2014, DJe 

26⁄03⁄2014) 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO 

CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO 

ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA 

NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343⁄06. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE. 

REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. 
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AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A MERCANCIA VISAVA A ATINGIR ESTUDANTES. 

DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

(...) 

2. As instâncias ordinárias concluíram, com arrimo nas provas e fatos constantes dos autos, que 

a hipótese de incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas restou plenamente 

caracterizada, porquanto o paciente teria sido flagrado praticando tráfico ilícito de entorpecentes 

nas proximidades de estabelecimento de ensino. Entendimento diverso constitui matéria de fato, 

não de direito, demandando exame amplo e profundo do elemento probatório, 

acarretando incursão na seara fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus, via 

angusta por excelência. 

3. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343 ⁄2006 é 

desnecessária a efetiva comprovação de que a mercan cia visava a atingir os estudantes, 

sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorri do nas imediações de estabelecimento 

de ensino, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da 

narcotraficância.  

4. Writ não conhecido. 

(HC 162.568⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 

25⁄06⁄2013, DJe 1º⁄08⁄2013) 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. CRIME 

COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. EXCLUSÃO DA 

MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial de aumento 

prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343 ⁄2006, uma vez que restou devidamente 

comprovado que o paciente atuava próximo a um estab elecimento de ensino, pouco 

importando se ele estava ou não visando especialmen te atingir estudantes desse 
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estabelecimento ou efetivamente comercializando ent orpecentes diretamente com os 

alunos da escola.  

2. Ordem denegada. 

(HC 181.050⁄SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 

01⁄03⁄2012, DJe 19⁄03⁄2012) 

Na espécie, a r. sentença condenatória consignou que o delito de tráfico era praticado nas 

imediações do estabelecimento de ensino Nossa Senhora de Lourdes, sendo viável o 

reconhecimento da incidência da aludida majorante (fl. 92). 

Dessa forma, não havendo motivos para alteração do decisum proferido, entendo por manter a 
decisão agravada. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 

É como voto. 

   
CERTIDÃO DE JULGAMENTO  

QUINTA TURMA 
AgRg   no  

Número Registro: 2012⁄0221360-3  
PROCESSO ELETRÔNICO 

REsp 1.349.357 ⁄ RS 

  
Números 

Origem:  03721000046870  21000046870  468725420108210037  70041792458  7004496050
8 

  

MATÉRIA CRIMINAL 

EM MESA JULGADO: 24⁄04⁄2014 

    

Relator  
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO  
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Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE 

  
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 

  
Secretário 
Bel. LAURO ROCHA REIS 

  
AUTUAÇÃO  

  

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

RECORRIDO : LÚCIO ANTÔNIO DA SILVA XAVIER 

ADVOGADO : JOSÉ RANCISCO FERREIRA DE ANDRADE - DEFENSOR PÚBLICO 
E OUTROS 

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

  
AGRAVO REGIMENTAL  

  

AGRAVANTE : LÚCIO ANTÔNIO DA SILVA XAVIER 

ADVOGADO : RAFAEL RAPHAELLI - DEFENSOR PÚBLICO 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  
CERTIDÃO 

  
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

 "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental." 
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Laurita Vaz, Jorge Mussi e Marco Aurélio 
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. 

  
Documento: 1316654 Inteiro Teor do Acórdão - DJe: 30/04/2014 
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 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do v. acórdão recorrido. 

 

 

3.B. – COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Como podemos verificar pela transcrição ora realizada, é 

evidente o paralelismo entre o caso trazido à colação e a hipótese decidida 

pelo v. acórdão recorrido, pois em ambos houve decisão sobre a 

necessidade, para fins de configuração da causa de aumento prevista no 

artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, de demonstração de que o tráfico visava 

frequentadores dos locais elencados no dispositivo legal.  

 

Divergentes, no entanto, foram as conclusões. 

 

Para o acórdão recorrido: 

 

“Convém esclarecer que, para a incidência da aludida causa 

de aumento de penas não basta a comprovação de que a 

atividade criminosa foi exercida nas proximidades de um 

estabelecimento de ensino, devendo se demonstrar que tinha 
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como objetivo atingir as pessoas que frequentam o local. 

Contudo, ao que se infere dos autos, não há qualquer prova e 

de que o acusado distribuísse o entorpecente para referidos 

estabelecimentos (...)”  (fls. 252) 

“Ademais, o simples fato de o acusado ser preso nas 

proximidades desse estabelecimento, sem qualquer prova no 

sentido de que iria praticar o tráfico naquele local, ou mesmo 

se aproveitar desta circunstância não pode tipificar a conduta.” 

(fls. 253) 

 

Ao passo que, para o aresto paradigma: 

 

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a 

simples prática do delito na proximidade de 

estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 4 0, da Lei 

n.º 11.343 ⁄06 já é suficiente para a aplicação da majorante, 

sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os  

frequentadores desses locais.” 

 

Em resumo, enquanto para o acórdão recorrido  a 

majorante não pode ser reconhecida por falta de prova de que o réu “tinha 

como objetivo atingir as pessoas que frequentam o local”, para o acórdão 

paradigma “a simples prática do delito na proximida de de 

estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 4 0, da Lei n.º 11.343 ⁄06 

já é suficiente para a aplicação da majorante”. 
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 É nítida, pois, a semelhança entre as situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções, a merecer análise pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

Por seu acerto, deve prevalecer, no caso em análise, a 

interpretação adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido 

de que é suficiente, à caracterização da controvertida causa de aumento de 

pena, que o tráfico ocorra nas imediações de estabelecimento ou entidade 

especialmente protegidos, mostrando-se irrelevante, por outro lado, a 

demonstração de que a ação ilícita visava frequentadores de tais lugares.  

 

Salienta-se, ademais, que não há nos autos qualquer 

questionamento quanto ao local dos fatos, reconhecido tanto na r. sentença 

como no v. acórdão como sendo nas imediações de estabelecimentos de 

ensino, conforme inclusive laudo pericial juntado a fls. 68/70. 

 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstrados a contrariedade à lei 

federal e o dissídio jurisprudencial, aguarda esta Procuradoria-Geral de 

Justiça o processamento do presente Recurso Especial por essa Egrégia 

Presidência, remetendo-se os autos para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para conhecimento e provimento, reformando-se o v. acórdão para 

o fim de reconhecer a causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei 

11343/06, bem como cassando o v. acórdão para, uma vez reconhecida a 
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reincidência , afastar a incidência da causa especial de diminuiçã o de 

pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 , restabelecendo-se o regime 

inicial fechado  para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos 

moldes do que havia sido decidido pela r. sentença de primeiro grau. 

 

São Paulo, 19 de dezembro de 2016. 

 

 

MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 

PROCURADORA DE JUSTIÇA 

 

 

 

FÁBIO BRAMBILLA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 

 


