
 

Acompanha o presente recurso cópia do acórdão proferido no julgamento doAgRg no Recurso Especial nº 1.469.504-RJ (STJ, 
Quinta Turma, j. 01/09/2015, DJe 08/09/2015, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), que ora se apresenta como paradigma.  

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 

entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LIVRAMENTO 

CONDICIONAL – REQUISITO OBJETIVO DE 2/3 DA PENA – 

REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 

11.343/06. 

Nas condenações pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35, 

Lei 11.343/06) exige-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena 

como requisito objetivo para concessão de livramento condicional, 

nos termos do artigo 44, parágrafo único, da 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 Agravo em Execução nº 0002723-95.2015.8.26.0509, em que figura 

como agravado L.H.C.L., 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 

 

   L.H.C.L. foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) 

meses de reclusão, como incurso no art. 33 "caput" c/c art. 40, incisos III e 

VI, da Lei 11.343/06 e à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de 

reclusão, como incurso no art. 35 "caput" c/c art. 40, incisos III e VI da 

mesma lei. Outrossim, por tais crimes, foi condenado às penas de multa de 

750 e 850 dias-multa, no piso (fls. 42/43). 
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    Nos autos de execução penal foi determinada a realização de 

cálculo de penas para fins de liquidação, sendo juntados conforme fls. 

42/43. 

    Embora os cálculos houvessem considerado suficiente o 

cumprimento de apenas 1/3 (um terço) da pena do crime de associação ao 

tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) como requisito objetivo para concessão do 

livramento condicional, o d. Juízo de Direito de Execução Criminal DEECRIM 

2ª RAJ – Comarca de Araçatuba-SP, homologou os cálculos apresentados 

(fls. 45).  

   O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso 

de Agravo em Execução (fls. 01/05), tendo o d. Juízo mantido o decisório 

por seus próprios fundamentos (fls. 46). Após o processamento recursal, a 

douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu provimento (fls. 

55/58). 

   Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo proferiu a seguinte decisão: “Negaram provimento ao agravo 

em execução.V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão” (fls. 63). Segue transcrito o v. acórdão (fls. 63/68): 
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   Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 44 e seu parágrafo único, 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: 

 

“Nas condenações pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, 

Lei 11.343/06) exige-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da 

pena como requisito objetivo para concessão de livramento 

condicional, nos termos do art. 44, pu, da Lei 11.343/06”. 
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2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS DE 

LEI FEDERAL (art. 44 e p.u. da Lei 11.343/06) 

 

   O art. 44 e seu parágrafo único, da Lei 11.343/06, estão assim 

redigidos: 

 

 

Art. 44.  Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 
desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, 
indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de 
suas penas em restritivas de direitos. 

 

Parágrafo único.  Nos crimes previstos no caput deste artigo, 
dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois 
terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente 
específico. 

(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). 
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    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 fato de o crime de associação para o tráfico 

de entorpecentes não ter natureza hedionda impossibilita a imposição de 

interstício mais gravoso (2/3) para o deferimento do livramento condicional.  

    Com efeito, pouco importa considerar-se o crime do art. 35, Lei 

11.343/06 como hediondo ou não. 

    Com efeito, o lapso de 2/3 (dois terços) para concessão do 

livramento condicional não decorre da eventual hediondez do delito e sim 

de disposição expressa nesse sentido para o crime de associação ao tráfico, 

prevista no art. 44, parágrafo único da Lei 11.343/06. 

    Trata-se de previsão especial que deve prevalecer sobre a 

regra geral do art. 83, do Código Penal. 

    Assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, em recentes julgados (destacamos):  

 

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O 
TRÁFICO. NATUREZA HEDIONDA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO  ARTIGO 2.º DA LEI N.º 
8.072/1990. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA   LEP.   
LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  CONDIÇÃO  OBJETIVA.  ART.  44, 
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  N.  11.343/2006. LAPSO NECESSÁRIO 
PARA A CONCESSÃO (2/3 DA PENA). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.  
1.  O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira 
Seção  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  diante da utilização 
crescente  e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua 
admissibilidade  quando o ato ilegal for passível de impugnação pela 
via  recursal  própria,  sem olvidar a possibilidade de concessão da 
ordem,   de   ofício,  nos  casos  de  flagrante  ilegalidade.  Esse 
entendimento  objetivou  preservar  a  utilidade  e  a  eficácia  do 
mandamus,  que  é  o  instrumento  constitucional mais importante de 
proteção  à  liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal 
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ou  abuso  de  poder,  garantindo  a celeridade que o seu julgamento 
requer.  
2. O crime de associação para o tráfico não é equiparado a hediondo, 
uma  vez que não está expressamente elencado no rol do artigo 2.º da 
Lei n.º 8.072/1990.  
3. Por conseguinte, para fins de progressão de regime incide a regra 
prevista  no  art.  112  da LEP, ou seja, o requisito objetivo a ser 
observado  é  o  cumprimento  de 1/6 (um sexto) da pena privativa de 
liberdade imposta.  
4.   Todavia,   para   a   obtenção  do  livramento  condicional,  a 
jurisprudência  desta Superior Corte de Justiça firmou-se no sentido 
de  que,  independentemente  de o crime de associação para o tráfico 
não  se enquadrar no rol de delitos hediondos, a Lei n. 11.343/2006, 
em  seu art. 44, parágrafo único, previu expressamente a necessidade 
do  cumprimento  de 2/3 (dois terços) da pena, devendo essa previsão 
legal  prevalecer  em relação ao art. 83 do Código Penal, em atenção 
ao princípio da especialidade.  
5.  Habeas  corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício 
para  afastar  o  caráter  hediondo  do  crime  de associação para o 
tráfico   e   determinar  que  o  requisito  objetivo/temporal  para 
progressão  de regime seja aquele estabelecido no art. 112 da Lei n. 
7.210/1984. (STJ, HC 371361/SP, Min. REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, j. 17/11/2016, DJe 25/11/2016) 

 

 
CONSTITUCIONAL.   EXECUÇÃO   PENAL.   HABEAS   CORPUS  
IMPETRADO  EM SUBSTITUIÇÃO  A RECURSO PRÓPRIO. LIVRAMENTO 
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO  OBJETIVO (CUMPRIMENTO 
DE 2/3 DA PENA - ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06). 
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS 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, a justificar a concessão da 
ordem, de ofício.  
2.  Não  obstante  o  delito  de associação ao tráfico de drogas não 
integrar  o rol dos delitos hediondos ou a ele equiparados, persiste a  
necessidade  de  cumprimento  de  2/3  da pena para a obtenção do 
livramento  condicional, por força do disposto no parágrafo único do 
art.  44  da  Lei n. 11.343/2006, por se tratar de regra determinada 
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pela lei especial, que se sobrepõe a regra geral (art. 83 do CP). 
Precedentes.  
3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 325890/RS, Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, j. 14/06/2016, DJe 21/06/2016)  

 

 

EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE RECURSO 
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. LAPSO PARA OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. 
2/3. CONDIÇÃO OBJETIVA. ART. 44, PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI N. 
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO 
CONHECIDO.  
1.  O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira 
Seção  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  diante da utilização 
crescente  e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua 
admissibilidade  quando o ato ilegal for passível de impugnação pela 
via  recursal  própria,  sem olvidar a possibilidade de concessão da 
ordem,   de   ofício,  nos  casos  de  flagrante  ilegalidade.  Esse 
entendimento  objetivou  preservar  a  utilidade  e  a  eficácia  do 
mandamus,  que  é  o  instrumento  constitucional mais importante de 
proteção  à  liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal 
ou  abuso  de  poder,  garantindo  a celeridade que o seu julgamento 
requer.  
2.  Independentemente de ser hediondo ou não, há lei definindo lapso 
mais rigoroso para obtenção do livramento condicional na 
condenação pelo  crime  de  associação  para o tráfico. Necessário, 
portanto, o cumprimento  de  2/3  (dois  terços)  da  pena,  nos  termos  
do que determina  o  art.  44  da  Lei  n. 11.343/2006, não se aplicando 
as disposições do art. 83, incs. I e II, do Código Penal.  
3. Habeas corpus não conhecido.  
(STJ, HC 332744/RS, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, j. 14/06/2016, DJe 21/06/2016)  
 

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO 
CONHECIMENTO.  
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato 
apontado  como  coator,  pois  o  ordenamento jurídico prevê recurso 
específico  para  tal  fim,  circunstância  que  impede o seu formal 
conhecimento. Precedentes.  
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2.   O   alegado   constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a 
verificação  da  eventual  possibilidade  de atuação ex officio, nos 
termos do artigo 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.  
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. DELITO  QUE  NÃO ESTÁ ELENCADO NO ROL DE HEDIONDOS. 
LAPSO NECESSÁRIO PARA  A  CONCESSÃO  (2/3  DA  PENA).  PREVISÃO  
EXPRESSA NO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.343/06. 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
INEXISTENTE.  
1.  Hipótese  na  qual se pleiteia o reconhecimento da incidência do art.  
83  da  Código  Penal  para  fins de livramento condicional em relação  
à  condenação  pelo  crime  tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, ao 
argumento de que este não seria hediondo.  
2.  O  entendimento  perfilhado  pelas  instâncias de origem está em 
consonância  com a orientação jurisprudencial firmada por esta Corte 
Superior  no  sentido  de  que,  independentemente  de  o  crime  de 
associação  para  o  tráfico  não  se  enquadrar  no  rol de delitos 
hediondos,  certo  é  que  a  Lei  n.º  11.343/06,  em  seu art. 44, 
parágrafo  único,  previu expressamente a necessidade do 
cumprimento de  2/3  (dois  terços)  da  pena  para  a  obtenção  do  
livramento condicional,  devendo  essa  previsão legal prevalecer em 
relação ao art. 83 do Código Penal, em atenção ao princípio da 
especialidade.  
3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 328522/RS, Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, j. 05/04/2016, DJe 13/04/2016)   
 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAPSO PARA OBTENÇÃO DO 
LIVRAMENTO CONDICIONAL. 2/3. CONDIÇÃO OBJETIVA QUE 
INDEPENDE DA HEDIONDEZ, OU NÃO, DO DELITO. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006.  
1. Para o crime de associação para o tráfico, há expressa previsão 
legal da aplicação da fração para o livramento condicional em 2/3. 
Não se trata de atribuir ou não caráter hediondo ao delito previsto 
no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mas sim de se aplicar o parágrafo 
único do art. 44 do citado dispositivo legal.  
2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões 
reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento 
assentado na decisão agravada.  
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3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1484138/MS, Min. 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, J. 02/06/2015, DJe 
15/06/2015)   
 

 

 
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
(1) IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA 
VIA ELEITA. (2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAPSO PARA 
OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DOIS TERÇOS. 
CONDIÇÃO OBJETIVA QUE INDEPENDE DA HEDIONDEZ, OU NÃO, DO 
DELITO. DISCIPLINA DO ART. 44 DA LEI 11.343/2006. OVERRULING. 
ORDEM NÃO CONHECIDA.  
1. No contexto de racionalização do emprego do habeas corpus, 
mostra-se indevida a sua utilização como sucedâneo recursal.  
2. Na condenação pelo crime de associação para o tráfico, 
perpetrado sob a égide da Lei 11.343/2006, faz-se necessário o 
desconto de 2/3 da pena para obtenção do livramento condicional, 
(ressalvados os casos de reincidência específica, em que há vedação), 
na condenação por associação para o tráfico, em prestígio da 
programação normativa do artigo 44, parágrafo único, de tal 
Diploma Normativo.  
3. Ordem não conhecida. (STJ, HC 292882/RJ, Min. MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 05/08/2014, DJe 18/08/2014)  

 

 

 

    Assim, é certo que ao não se exigir a fração de 2/3 (dois terços) 

para caracterização do requisito objetivo do livramento condicional ao 

crime de associação para o tráfico, o v. acórdão recorrido negou vigência e 

contrariou o art. 44, pu da Lei 11.343/06.  
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3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (QUANTO À APLICABILIDADE DO ART. 

44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.343/06) 

 

    O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido que 

nas condenações pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 

11.343/06) exige-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena como 

requisito objetivo para concessão de livramento condicional, nos termos 

do art. 44, pu, da Lei 11.343/06. 

 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

   No julgamento do AgRg no Recurso Especial nº 1.469.504-RJ (j. 

01/09/2015, DJe 08/09/2015, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), 

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

Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia em anexo), a COLENDA QUINTA 

TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim decidiu: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. 
CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA. ART. 44, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006. EXPRESSA 
PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. 
VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E DA 
SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STF. PROVIMENTO.  
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I - Independentemente de ser hediondo ou não, há lei 
definindo lapso mais rigoroso para obtenção do livramento 
condicional na condenação pelo crime de associação para o 
tráfico. Necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da 
pena, nos termos do que determina o art. 44 da Lei n. 
11.343/2006, não se aplicando as disposições do art. 83, incs. 
I e II, do Código Penal.  

II - O Tribunal a quo, embora não tenha declarado 
expressamente a inconstitucionalidade do parágrafo único do 
art. 44 da Lei de Drogas, no que concerne à necessidade de 
cumprimento de 2/3 da pena para concessão de livramento 
condicional, afastou sua aplicação, desrespeitando o art. 97 da 
Constituição Federal - cláusula de reserva de plenário - e a 
Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes do STF. Revisão 
da orientação anterior da Quinta e Sexta Turmas do STJ.  

III - Agravo regimental provido para, retificando a decisão 
constante às e-STJ fls. 108/111, determinar o cumprimento de 
2/3 (dois terços) da pena imposta pelo delito de associação 
para o tráfico de entorpecente para fins de obtenção de 
livramento condicional.  

 

(DESTACAMOS) 

 

 

   Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 
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   Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 
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3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

 

   Para o v. acórdão recorrido: 

“Sustenta o Órgão Ministerial ter o ora reeducando praticado crime 
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, devendo cumprir, a teor 
do disposto no art. 44, § único, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 83, inciso 
V, do Código Penal, 2/3 (dois terços) do total de suas penas para ter 
direito ao benefício do livramento condicional (fls. 01/05). 

(...) 

Em que pese a posição adotada pelo Ministério Público de Primeira 
e Segunda Instância, não lhes assiste razão no que se refere à fração 
exigida para o benefício do livramento condicional, em se tratando do 
crime de associação para o tráfico de drogas, que não se pode equiparar 
aos hediondos. 

(...) 

O cálculo considerou o crime de tráfico como hediondo e o de 
associação ao tráfico como crime comum para fins de concessão de 
livramento condicional, assim como para a progressão de regime.  

O entendimento do MM. Juízo singular, data maxima venia, está 
correto, já que o delito insculpido no art. 35 da Lei 11.343/06, não está 
inserido no rol taxativo dos crimes hediondos, previsto no art. 1º da Lei 
8.072/90.  

O art. 2º da citada lei, embora defina tratamento diferenciado, além 
dos crimes hediondos, também aos crimes de tortura, ao tráfico ilícito de 
entorpecentes e ao terrorismo, silencia sobre a associação para o tráfico.  

Por outro lado o art. 83 do Código Penal, ao tratar do livramento 
condicional, define que o juiz poderá concedê-lo desde que, inciso V, 
“cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por 
crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em 
crimes dessa natureza” [sic] e, assim, mais uma vez, a associação para o 
tráfico não foi mencionada.  

Não se pode, assim, em prejuízo do réu, ser feita uma interpretação 
extensiva, já que a relação, como se disse, é taxativa e não 
exemplificativa.  

Neste sentido:   

(...) 

 

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. 
DEFERIMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO PARQUET. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAPSO DE 2/3 
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(DOIS TERÇOS) PARA OBTENÇÃO DA BENESSE. CRIME HEDIONDO. 
ILEGALIDADE. NATUREZA IGNÓBIL NÃO-CONFIRMADA. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A Corte de origem, atribuindo o caráter 
hediondo ao crime de associação para o tráfico, determinou o 
cumprimento do lapso de 2/3 (dois terços) da reprimenda para a obtenção 
de liberdade condicional, nos termos do art. 83, V, do Código Penal. 2. É 
remansosa a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que o crime de 
associação para o tráfico de entorpecentes (art. 14 da Lei n. 6.368/76) 
não tem natureza hedionda, situação que impossibilita a imposição de 
interstício mais gravoso para o deferimento da liberdade condicional. 3. 
Ordem concedida em parte para reformar o aresto impugnado no sentido 
de afastar o caráter hediondo atribuído ao crime de associação para o 
tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, revogar as consequências 
decorrentes, determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por 
outro motivo o paciente não estiver custodiado, devendo, contudo, o Juízo 
das Execuções Criminais analisar a possibilidade de extinção da 
punibilidade nos termos do art. 90 do Código Penal” (STJ - HC 99423/RJ, 
5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 26/11/2009, DJe 01/02/2010).  

Diante disso, desnecessária a elaboração de novo cálculo de penas 
como pretendido pelo órgão ministerial”.  

 

    Já o aresto paradigma: 

“Independentemente de ser hediondo ou não, há lei definindo lapso mais 
rigoroso para obtenção do livramento condicional na condenação pelo crime de 
associação para o tráfico. Necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da 
pena, nos termos do que determina o art. 44 da Lei n. 11.343/2006.  

Damásio de Jesus, ao comentar o referido dispositivo legal destaca: 

 

Restrições aos crimes  

Os delitos mencionados na disposição são insuscetíveis de fiança, 
liberdade provisória, sursis, graça, indulto, anistia, substituição de 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O condenado 
pelos crimes previstos no art. 44 somente poderá obter livramento 
condicional depois de cumprir dois terços da pena, salvo se 
reincidente específico. Há decisões do STJ no sentido de que as 
restrições contidas no art. 44 da Lei não têm alcance retroativo, isto 
é, não se aplicam a fatos anteriores à sua vigência: STJ, RHC 20.384, 
rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 6-2-2007. (in Lei Antidrogas 
Anotada - 10ª edição - pág. 242).  

 

Desse modo, para a obtenção do benefício de livramento condicional, 
em condenação pelo tipo penal previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 - 
associação para o tráfico de drogas -, o reeducando sujeita-se ao cumprimento 
de 2/3 (dois terços) da pena, não se aplicando as disposições do art. 83, incs. 
I e II, do Código Penal”.  
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   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, a aplicabilidade ou não da fração de 2/3 (dois terços) para 

concessão de livramento condicional a condenados pelo crime de 

associação ao tráfico (art. 35, Lei 11.343/06).  

 

    Em síntese: 

 

Para o acórdão impugnado, “associação para o tráfico de entorpecentes 

(...) não tem natureza hedionda, situação que impossibilita a imposição 

de interstício mais gravoso para o deferimento da liberdade condicional” 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, “Independentemente de 

ser hediondo ou não, há lei definindo lapso mais rigoroso para obtenção 

do livramento condicional na condenação pelo crime de associação para 

o tráfico. Necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, nos 

termos do que determina o art. 44 da Lei n. 11.343/2006”. 

 

 

   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a atual orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 

o entendimento adotado no acórdão recorrido.  
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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 o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a 

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

de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a que seja 

determinada a realização de novo cálculo de penas, adotando-se a fração 

de 2/3 como requisito objetivo para concessão de livramento condicional 

ao crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06). 

 

   São Paulo, 21 de fevereiro de 2017. 

 
 

JORGE ASSAF MALULY 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 
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