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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da 

Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, nos autos da Apelação Criminal nº 

0000026-19.2014.8.26.0580, da Comarca de Assis, em 

que é apelante, M. R. C. I. e apelado o Ministério Público 

do Estado de São Paulo, vem perante Vossa Excelência, 

com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” 

da Constituição da República; artigo 255, § 2o, do RISTJ 

e artigo 26 da Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

contra o v. acórdão de fls. 301/307, pelos motivos 

adiante aduzidos: 

 

1 – Resumo dos fatos. 

 

 M. R. C. I. foi condenada pelo juízo 

da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis, como incursa 

no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, 

c.c. art. 69 do Código Penal, a cumprir, em regime 
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fechado, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, no 

piso legal (fls. 210/218). 

 

 A recorrida apelou em busca da 

absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 

11.343/06 (fls. 260/265). 

 

 A Procuradoria-Geral de Justiça 

opinou pelo não provimento do recurso (fls. 277/291). 

 

 Os ilustres integrantes da Colenda 

12ª Câmara de Direito Criminal, em votação unânime, 

DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela 

acusada, para absolvê-la da acusação de infração ao art. 

35, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, 

inc. VII, do Código de Processo Penal e, de ofício, afastar a 

reincidência, reduzindo as penas na proporção de 2/3 

(dois terços), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 

11.343/06, fixando a reprimenda final em 01 (um) ano e 

08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime 

aberto, concedendo-se a substituição da pena corporal por 

duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de 

multa no valor de 10 (dez) diárias e prestação de serviços 

à comunidade pelo tempo restante da pena. 
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  Entendeu-se, no julgamento 

colegiado, que a certidão de fls. 10/11 do apenso de 

antecedentes – que informa ter sido a recorrida 

condenada pela prática de TRÁFICO DE DROGAS, a 

cumprir penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 90 dias-multa, com trânsito em julgado 

em 06 de dezembro de 2.005 – deve ser tida por 

irrelevante penal, porque havia a previsão de 

“extinção da pena em 09 de maio de 2.008, portanto, 

mais de cinco anos antes do fato tratado nestes 

autos, ocorrido em 22 de dezembro de 2.014”. E 

afastada a reincidência, a referida condenação não 

seria suficiente para impedir a aplicação da redução 

da pena nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 

 

 Transcreve-se integralmente o v. acórdão 

vergastado: 

 

 

ACÓRDÃO 

 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos da 

Apelação Criminal nº 0000026-19.2014.8.26.0580, da 

Comarca de Assis, em que são apelantes CLAUDINEI 

RODRIGUES e MARIA ROSELI DA CONCEICAO 
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INVNCAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos apelos 

para o fim de absolver Claudinei Rodrigues e M. R. C. I., 

da acusação de infração ao art. 35, caput, da Lei 

11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal e, de ofício, afastar a reincidência em 

relação à corré, reduzindo-se as penas de ambos na 

proporção de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, 

§4º, da Lei 11.343/06, restando a reprimenda final em de 

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, conceder o 

regime prisional aberto e substituir a sanção privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes no 

pagamento de uma multa no valor de 10 (dez) diárias e 

na prestação de serviços à comunidade pelo tempo 

restante da pena. Expeçam-se alvarás de soltura 

clausulados. V.U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), 

JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA. 

São Paulo, 8 de março de 2017. 

 

Amable Lopez Soto 
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RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Apelação: Autos nº 0000026-19.2014.8.26.0580 

Comarca: Assis 1ª Vara Criminal 

Apelantes: Claudinei Rodrigues e M. R. C. I. 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Voto nº 8809 

 

CLAUDINEI RODRIGUES e MARIAROSELI DA 

CONCEIÇÃO INVENÇÃO foram condenados pelo MM. 

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Assis, 

sendo o primeiro às penas de 05 (cinco) anos de 

reclusão, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-

multa e às penas de 03 (três) anos de reclusão e 

pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, 

respectivamente, por infração aos artigos 33, caput e 35, 

caput, da Lei 11.343/06 e, a segunda, às penas de 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do 

pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

multa e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 

somado ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) 

dias-multa, respectivamente, por infração aos artigos 

33capute 35caput, da Lei 11.343/06, ambos no regime 

prisional fechado (fls.210/218). 

Os réus apresentaram inconformismos. 
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Claudinei se insurgiu contra a r. sentença 

condenatória, pugnando pela sua absolvição de ambas as 

acusações. Subsidiariamente, requereu a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 

244/247). 

Maria Roseli, por sua vez, requereu a sua absolvição 

das acusações de infração aos arts. 33, caput e 35, caput, 

da Lei 11.343/06 (fls. 260/265). 

Oferecidas as contrarrazões (fls.269/270), a D. 

Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos 

recursos (fls. 277/291). 

É o relatório.  

Os réus foram processados e condenados pela 

prática do crime de tráfico de entorpecentes e de 

associação para o tráfico porque teriam se associado de 

forma estável e permanente, para a prática reiterada do 

crime de tráfico de drogas e, na data de 22 de dezembro 

de 2.014, tinham em depósito 27 (vinte e sete) porções de 

cocaína, pesando 8,53g (oito gramas e cinquenta e três 

decigramas), bem como 04 (quatro) porções de crack, 

cujo peso somou-se 1,55g (um grama e cinquenta e cinco 

decigramas), substâncias entorpecentes que causam 

dependência física e psíquica, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Não se discute a materialidade, eis que restou 

demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo 
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auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), bem como pelos 

laudos de constatação provisória de substância 

entorpecente (fls. 28) e de exame químico-toxicológico (fl. 

74). 

No que tange às respectivas autorias, as provas as 

tornam incontestes. 

Os policiais militares Fauser Silla de Souza e 

Rodrigo Maschio de Andrade foram ouvidos na fase 

administrativa e consignaram que na data dos fatos 

avistaram um veículo GM Corsa parado defronte a um 

imóvel localizado na Rua Silvina C. Miguel, local 

conhecido pelo comércio de substâncias entorpecentes, 

sendo que diante da aproximação da viatura, 

empreendeu fuga, levantando suspeitas. Afirmaram que 

na varanda da referida residência, visualizaram os réus e, 

ao abordar Claudinei, apreenderam em sua posse 

cocaína e crack e, dentro de um cesto de lixo, foram 

encontradas mais drogas semelhantes àquelas 

encontradas na posse de Claudinei. Aduziram que em 

revista pelo local, localizaram anotações relacionadas ao 

tráfico de drogas e sacolés plásticos. Registraram que ao 

serem questionados, Claudinei negou a prática de tráfico, 

afirmando ser usuário de drogas (fls. 03 e 04). 

Apenas o policial Fauser foi ouvido em juízo. Seu 

relato apresentou perfeita harmonia com o consignado na 

fase administrativa e acrescentou que ao lado do cesto de 
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lixo onde foi apreendido o restante das drogas, estava a 

carteira do réu, contendo a quantia de R$ 89,00 (oitenta 

e nove reais), bem como um pote com R$42,00 (quarenta 

e dois reais) em moedas. Afirmou que naquele mesmo 

imóvel já havia participado da prisão de outro indivíduo 

pelo crime de tráfico de drogas. Aduziu que havia 

denúncias relatando a prática do tráfico pelo casal à 

época da denúncia (fl. 146). 

Interrogado, na fase policial, Claudinei admitiu a 

propriedade das substâncias apreendidas, afirmando que 

serviria para o seu próprio consumo. Negou a presença 

de qualquer veículo na frente de sua residência antes da 

chegada dos policiais. Afirmou que havia se mudado para 

o endereço dos fatos cerca de dois meses antes da sua 

prisão. Acrescentou que sua esposa já foi presa por 

tráfico de drogas (fl. 06). 

Sob o contraditório, Claudinei negou a prática do 

tráfico de drogas, afirmando que portava a droga para o 

seu consumo. Disse que o valor em dinheiro apreendido 

era oriundo do 13º salário de sua esposa, que as 

anotações encontradas na residência do casal se referia à 

venda de roupas íntimas e que os saquinhos eram para 

fazer sacolés para os filhos. Afirmou que as três primeiras 

linhas das anotações contidas à fl. 17 foram lançadas por 

ele mesmo e as demais por sua companheira (fls. 

144/145). 
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Maria Roseli, por sua vez, ao ser ouvida na fase 

policial, consignou que já foi presa por crime de tráfico de 

drogas, mas desde que saiu da cadeia, não vendeu mais 

drogas. Negou ter presenciado a apreensão das drogas, 

dizendo que estava dormindo quando os policiais 

chegaram (fl. 08). 

Em juízo, Maria Roseli acrescentou que o valor em 

moeda apreendido pertencia a sua filha. Disse que a 

residência era conhecida como sendo ponto de venda de 

drogas porque os moradores anteriores comercializavam 

substâncias entorpecentes (fls. 184/185). 

Essas foram as provas produzidas. 

Analisando o conjunto probatório produzido nos 

autos, vê-se que restaram suficientemente demonstradas 

as respectivas autorias apenas no tocante ao crime de 

tráfico de drogas, em desfavor de ambos réus. 

Observe-se que os relatos dos policiais militares 

restaram perfeitamente harmônicos e coesos entre si, 

consignando que visualizaram um veículo parado 

defronte à residência e, ao notar a aproximação da 

viatura policial, empreendeu fuga do local. 

De mais a mais, restou incontroverso que o local é 

conhecido por ser ponto de venda de drogas, eis que a 

corré o admitiu. Acrescente-se que o policial Fauser 

afirmou que havia denúncias relatando a prática do 

tráfico pelo casal à época da denúncia (fl. 146). 
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Desta feita, sendo certo que o casal possuía drogas 

no interior da residência para fins comerciais, era mesmo 

de rigor suas condenações. Assim, a prova acusatória 

mostrou-se firme e coesa quanto aos pontos 

fundamentais, permitindo a elucidação dos fatos, 

formando um conjunto probatório seguro, suficiente às 

condenações que se operaram em primeira instância 

quanto ao crime de tráfico. 

Contudo, no tocante à condenação pelo crime 

previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, não restou 

demonstrada a necessária associação entre os réus, 

razão pela qual devem ser absolvidos nesse ponto. 

Veja-se que o reconhecimento da tipificação prevista 

no art. 35, caput, da lei de drogas requer, 

necessariamente, a demonstração do vínculo associativo 

representado pela estabilidade e permanência, o que não 

se constata no caso dos autos. 

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já assentou entendimento: 

“...2. Para a caracterização do crime de associação 

para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar 

com estabilidade e permanência, sendo que a reunião 

ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume 

ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. 

Precedentes. (...)” (5ª Turma, HC nº 137.471/MS, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 08.11.2010). 
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Dessa feita, devem ser absolvidos da acusação da 

prática do crime de associação para o tráfico. 

Analiso as reprimendas aplicadas em desfavor dos 

réus em razão da condenação pelo crime de tráfico. 

As penas-bases foram aplicadas no piso legal. 

Na segunda fase do cálculo, agravou-se a pena em 

relação à corré Maria Roseli em 1/6 (um sexto) 

apontando sua reincidência, conforme certidão de fls. 

10/11, do apenso. Ocorre que a condenação ali constante 

cominou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06 de 

dezembro de 2.005, prevendo a extinção da pena em 09 

de maio de 2.008, portanto, mais de cinco anos antes do 

fato tratado nestes autos, ocorrido em 22 de dezembro de 

2.014, pelo que deve ser tida como irrelevante penal. 

Caso contrário, considerar-se-iam perpétuas as 

condenações anteriores, o que se revela contrário ao 

mandamento constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, conforme 

sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (HC 119.200, rel. Min. Dias Toffoli). 

Desta feita, é de rigor a manutenção da reprimenda 

no piso para ambos réus até esta fase. 

Por fim, afastada a reincidência, e absolvidos da 

acusação de associação para o tráfico, nada mais há 

nestes autos que impeça a aplicação da redução da pena 
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nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 

Considerando a quantidade de entorpecente apreendido 

8,53g (oito gramas e cinquenta e três decigramas) de 

cocaína, divididos em 27 (vinte e sete) porções, bem como 

04 (quatro)porções de crack, cujo peso somou-se 1,55g 

(um grama e cinquenta e cinco decigramas) - a proporção 

que melhor se adequa in casu é a de 2/3 (dois terços), 

restando a pena finalmente fixada em 01 (um) ano e 08 

(oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 

(cento e sessenta e seis) dias-multa, em desfavor de cada 

corréu. 

Quanto ao regime prisional, não há qualquer óbice 

para a concessão do aberto, nos termos do art. 33, §2º, 

alínea “c”, do Código Penal. É bem verdade que o fechado 

também seria cabível, desde que preenchido o disposto 

no § 3º do artigo supra.  

Nessa linha, estabelece a Súmula nº 440 do STJ 

que, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o 

estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o 

cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na 

gravidade abstrata do delito”.  

Assim, concedo o regime prisional aberto.  

Preenchidos os requisitos do art. 44 e incisos do 

Código Penal, concedo a substituição da pena privativa 

de liberdade, por duas restritivas de direito, consistentes 
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na prestação de serviços à comunidade e multa, no valor 

de 10 (dez) diárias, em favor do réu.  

Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO aos apelos para o fim de absolver 

Claudinei Rodrigues e M. R. C. I., da acusação de 

infração ao art. 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos 

do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, de 

ofício, afastar a reincidência em relação à corré, 

reduzindo-se as penas de ambos na proporção de 2/3 

(dois terços), nos termos do art. 33, §4º, da Lei 

11.343/06, restando a reprimenda final em de 01 (um) 

ano e 08 (oito) meses de reclusão, conceder o regime 

prisional aberto e substituir a sanção privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes no 

pagamento de uma multa no valor de 10 (dez) diárias e 

na prestação de serviços à comunidade pelo tempo 

restante da pena. Expeçam-se alvarás de soltura 

clausulados.  

 

Amable Lopez Soto 

relator 

 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte 

Bandeirante negou vigência ao disposto nos artigos 64, 

inc. I, do Código Penal e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, 
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além de dissentir de julgados anteriores do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, viabilizando a interposição 

do presente recurso especial, com base nas alíneas “a” e 

“c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, com 

as seguintes teses:  

 

1) TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DO 

REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA 

LEI Nº 11.343/06 A QUEM JÁ FOI 

CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA 

PRÁTICA DE OUTRO CRIME – 

IMPOSSIBILIDADE. 

2) PENA – REINCIDÊNCIA – CONTAGEM DO 

PERÍODO DEPURADOR, PREVISTO NO INCISO 

I DO ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL, DA EXTINÇÃO OU DO CUMPRIMENTO 

EFETIVO DAS PENAS E NÃO VIRTUAL. 

 

2 – Negativa de vigência à Lei Federal. 

 

Segundo o saudoso Ministro ALIOMAR 

BALEEIRO, “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). 
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Também o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça decidiu que “(...) 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 nº 63.816-SP, DJ de 

19/06/1995, RTJ 51/126). 

 

2.1. Negativa de vigência ao art. 64, inc. I, do Código 

Penal. 

 

Dispõe o art. 64, inciso I, do Código 

Penal: 

 

Art. 64 - Para efeito de reincidência: 

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. (...)  

 

Verifica-se a reincidência quando o 

agente comete novo crime, depois de transitar em 

julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, 
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o tenha condenado por crime anterior (art. 63, 

CP). 

 

A reincidência gera diversos efeitos, 

v.g., agravamento da pena (art. 61, inc. I, do 

Código Penal); viabilização da fixação do regime 

prisional fechado (art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, 

do Código Penal) e impede o reconhecimento da 

causa especial de diminuição de pena no crime de 

tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 

11.343/06). 

 

Todavia, seus efeitos não são 

perpétuos. O art. 64, inciso I, do Código Penal 

adotou a regra da temporariedade da reincidência. 

A limitação é de 05 (cinco) anos, contados da data 

do cumprimento ou extinção da pena privativa da 

liberdade ou multa. 

 

Por outro lado, não se pode confundir o 

termo inicial para o reconhecimento da 

reincidência, disposto no art. 63 do CP, que é o do 

trânsito em julgado da sentença que o condenou 

por um crime anterior, com o momento em que se 

inicia a contagem do quinquênio depurador dos 
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efeitos da reincidência, já destacado no art. 64, 

inc. I, do Código Penal. 

 

No caso em exame, observa-se que a 

recorrida é reincidente específica, pois, segundo a 

certidão de fls. 10/11 do 4º Apenso de FA e Certidões, ela 

foi condenada definitivamente ao cumprimento das 

penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em 

regime fechado, e 90 (noventa) dias multa, por afronta ao 

art. 12 da Lei nº 6.368/76, com trânsito em julgado 

para a Defesa em 06/12/2005, com a extinção da pena 

privativa de liberdade pelo cumprimento em 14/03/2011 

(fls. 11), mesma data em que foi expedida certidão para 

inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Pública para 

cobrança da pena de multa, que não havia sido 

adimplida.  

 

O crime tratado nestes autos foi perpetrado 

em 22/12/2014, portanto, ao contrário do que foi 

decidido no v. acórdão impugnado, não transcorreu prazo 

superior a 05 (cinco) anos, como previsto no art. 64, inc. 

I, do Código Penal. 

 

Ressalte-se que a previsão de cumprimento 

da pena em 09 de maio de 2008, constante do v. acórdão 

impugnado, não se concretizou, pois até 14/03/2011, a 
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pena de multa não havia sido cumprida, tanto que se 

determinou a expedição de certidão para inscrição na 

Dívida Ativa da Fazenda Pública, visando sua cobrança 

(fls. 11 do apenso). 

 

Logo, entre a extinção da pena privativa da 

liberdade pelo cumprimento em 14/03/2011 (com o 

início da cobrança da pena de multa) (fls. 11 do apenso) e 

a prática do crime tratado nestes autos – em 

22/12/2014 - transcorreu prazo inferior a 05 (cinco) 

anos. 

 

O v. acórdão impugnado, contudo, 

negando vigência ao disposto no art. 64, I, do CP, 

entendeu que o período depurador de 05 (cinco) 

anos deve ser contado até a previsão virtual do 

cumprimento da pena privativa da liberdade (fls. 

10 do apenso), como se extrai do seguinte trecho: 

 

“Na segunda fase do cálculo, agravou-se a 

pena em relação à corré Maria Roseli em 1/6 (um sexto) 

apontando sua reincidência, conforme certidão de fls. 

10/11, do apenso. Ocorre que a condenação ali constante 

cominou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06 de 

dezembro de 2.005, prevendo a extinção da pena em 09 



20 
 

Apelação Criminal nº 0000026-19.2014.8.26.0580 - Comarca de Assis  

de maio de 2.008, portanto, mais de cinco anos antes do 

fato tratado nestes autos, ocorrido em 22 de dezembro de 

2.014, pelo que deve ser tida como irrelevante penal.” 

 

Embora houvesse a previsão de 

cumprimento da pena corporal em 09 de maio de 

2.008 (fls. 10 do apenso), a efetiva extinção da 

pena privativa da liberdade pelo cumprimento e o 

início da cobrança da pena de multa também 

imposta se deu apenas em 14/03/2011 (fls. 11 do 

apenso).  

 

Por tais motivos, o v. acórdão negou 

vigência ao disposto no art. 64, inc. I, do Código 

Penal, devendo ser parcialmente cassado, para ser 

reconhecida a reincidência da recorrida, M. R. C. 

I.. 

 

 

2.2. Negativa de vigência ao art. 33, § 4º, da Lei nº 

11.343/06 

 

 

Comprovada a existência de condenação 

definitiva anterior por TRÁFICO DE DROGAS, incabível a 
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aplicação da causa especial de redução da pena prevista 

no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, que dispõe: 

 

Art. 33.  Importar, exportar, remeter, 

preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 

venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 

consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:  

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) 

anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa. 

(...) 

§ 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.     (Vide Resolução nº 5, de 2012) 

 

Pois bem, são requisitos para a aplicação da 

aludida causa especial de diminuição da pena, ser a 

recorrida primária e de bons antecedentes. 
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Ora, a recorrida já foi condenada 

definitivamente pela prática do crime de TRÁFICO DE 

DROGAS, não sendo, portanto, primária e de bons 

antecedentes. 

 

E como visto no tópico anterior, no caso em 

análise, a recorrida é reincidente específica, pois, 

segundo a certidão de fls. 10/11 do 4º Apenso de FA e 

Certidões, ela foi condenada definitivamente ao 

cumprimento das penas de 03 (três) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão, em regime fechado, e 90 (noventa) 

dias multa, por afronta ao art. 12 da Lei nº 6.368/76, 

com trânsito em julgado para a Defesa em 06/12/2005, 

com a extinção da pena privativa de liberdade pelo 

cumprimento em 14/03/2011 (fls. 11), mesma data em 

que foi expedida certidão para inscrição na Dívida Ativa 

da Fazenda Pública para cobrança da pena de multa, 

que não havia sido adimplida. O crime tratado nestes 

autos foi perpetrado em 22/12/2014, portanto, ao 

contrário do que foi decidido, não transcorreu prazo 

superior a 05 (cinco) anos, como previsto no art. 64, inc. 

I, do Código Penal. 

 

Se o réu é reincidente, independentemente 

da natureza do crime ou espécie de pena, não tem direito 

ao benefício. 
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E sendo reincidente, jamais poderia ter sido 

beneficiada com o redutor. 

 

Neste sentido o escólio de Guilherme de 

Souza Nucci: 

 

Causa de diminuição de pena: cuida-se de 

norma inédita, visando à redução da punição do traficante 

de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, 

aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput, ou § 

1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, 

vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido 

definitivamente condenado anteriormente por crime 

anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 

64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito 

que não ostenta condenações definitivas anteriores, 

não se dedicando às atividades criminosas, nem 

integrando organização criminosa, pode valer-se de pena 

mais branda (Leis penais e processuais penais 

comentadas. 4. ed., São Paulo: RT, 2009, p. 361). 

(negritamos e grifamos) 

 

No mesmo sentido a jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
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HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE  

RECURSO.  DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.  

DOSIMETRIA.  INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 

4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06.   REINCIDÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA 

PARA USO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT 

NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação 

jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão 

da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na 

liberdade de locomoção do paciente. 2.  A incidência da 

causa especial de redução da pena prevista no § 4º 

do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe a ocorrência, 

cumulativa, de 4 requisitos: (a) ser primário; (b) 

possuir bons antecedentes; (c) não  dedicar-se  a  

atividades  criminosas; (d)  não  integrar 

organização criminosa. Na hipótese dos autos, a 

reincidência do réu afasta, de plano, a concessão do 

benefício. 3. A via estreita do habeas corpus não é 

adequada para pleitear a subsunção da conduta de tráfico 

para o delito de porte de substância para  uso  próprio,  

por  demandar  revolvimento  fático-probatório, 

incompatível  com  o  seu  rito  célere e de cognição 



25 
 

Apelação Criminal nº 0000026-19.2014.8.26.0580 - Comarca de Assis  

sumária Habeas corpus não conhecido (HC 363328 / SP, 

Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 

TURMA, Julgamento 20/10/2016, DJe 28/10/2016). 

 

PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO 

ANTERIOR À PENA DE MULTA. REINCIDÊNCIA. 

CONFIGURAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE 

PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. 

IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. PACIENTE REINCIDENTE. NÃO 

CONHECIMENTO. 1.  O cometimento de novo delito 

acarreta o reconhecimento da agravante da reincidência  

em virtude do anteriormente praticado, inexistindo 

qualquer distinção acerca do tipo de crime perpetrado ou 

da  natureza  da  pena  aplicada,  nos termos do artigo 63 

do Código Penal.  A mens legis da norma consiste em 

apenar de uma forma mais gravosa aquele que apresenta 

tendência à prática delitiva, mesmo que de pequena 

expressão o crime ou a pena. 2.   Reconhecida pelas 

instâncias de origem a reincidência do paciente, é 

inviável a aplicação da causa especial de 

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 

n.º 11.343/06, porquanto não preenchidos os 

requisitos legais para a concessão da benesse. 3. 

Habeas corpus não conhecido (HC 355763/SP, Relatora 
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Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, Julgamento 21/06/2016,  DJe 30/06/2016). 

 

Destarte, ao reconhecer a existência de 

condenação definitiva anterior pela prática de tráfico de 

drogas, mas desconsiderá-la na aplicação da pena, o v. 

acórdão negou vigência ao citado preceito 

infraconstitucional. 

 

 

3 - Dissídio Jurisprudencial. 

 

 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA tem decidido que a condenação definitiva 

anterior pela prática de crime da mesma espécie impede 

a concessão da minorante prevista no § 4º do art. 33 da 

Lei nº 11.343/06.  

 

Neste sentido: 

 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL 

DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI 

N.º 11.343/06).  CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR 

DELITO DA MESMA ESPÉCIE. AFASTAMENTO DA 
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MINORANTE JUSTIFICADO.  REGIME INICIAL 

SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E 

INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2º, 

B, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO N.º 83 DA 

SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS. ANÁLISE PREJUDICADA, DIANTE DA 

MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE 

REQUISITO OBJETIVO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 

1.  Para a aplicação da minorante 

prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, é 

necessário que o acusado seja primário, possua bons 

antecedentes, não se dedique a atividades 

criminosas e nem integre organização criminosa. 

2. A Corte local, após detida análise do 

conjunto probatório colhido no curso da instrução  

criminal, considerando elementos concretos 

existentes   nos   autos   -   condenação  definitiva,  

também,  por narcotraficância  -, apresentou 

fundamentação válida ao afastar a incidência  da  

causa de diminuição de pena do § 4.º do artigo 33 

da Lei n.º 11.343/06. 

3. Deve ser mantida a fixação no regime 

inicial semiaberto, já que a reprimenda foi definitivamente 

estabelecida em 05 (cinco) anos e 5 (cinco)  meses  de 
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reclusão, circunstância que justifica a imposição do  modo 

intermediário, consoante o disposto no art. 33, § 2º, b, do 

Código Penal. 

4.  Aresto que se alinha a entendimento 

pacificado neste Sodalício, situação  que  atrai  o  óbice do 

Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável  ao recurso 

especial interposto com fundamento na alínea a do 

permissivo constitucional. 

5. Mantida a reprimenda nos patamares 

fixados pela Corte local, está prejudicada a análise do 

pedido de substituição da pena corporal por restritivas  de  

direitos,  diante da ausência do requisito objetivo previsto 

no artigo 44, inciso I, do Código Penal. 

6. Agravo regimental desprovido (STJ,  AgRg 

no AREsp 554515/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

02/03/2017). (negritamos) 

 

3.1. Acórdão Paradigma. 

 

No julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.280.993-SP (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 

julgado em 19/04/2016 e publicado no DJe de 

28/04/2016), cujo acórdão se oferece como paradigma 

e que se encontra publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência (cópia anexada), a COLENDA SEXTA 
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TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim 

decidiu: 

 

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE 

DROGAS. PENA-BASE. MAUS 

ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. 

CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. 

NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO ART. 

33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. VEDAÇÃO 

LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A majoração da pena pelos maus 

antecedentes e o reconhecimento da 

reincidência, desde que com fundamento 

em condenações prévias e definitivas 

distintas, não caracteriza ofensa ao 

princípio do ne bis in idem. 

2. Há vedação legal expressa à concessão 

da causa especial de diminuição prevista 

no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aos 

condenados possuidores de maus 

antecedentes e reincidentes. 

3. A valoração dos maus antecedentes na 

primeira etapa da dosimetria, como 

circunstância judicial desfavorável, e da 

reincidência na segunda fase não é 

incompatível com a sua utilização, na 
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terceira fase, para afastar a incidência da 

causa especial de diminuição prevista no 

§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

4. Recurso provido para reconhecer as 

violações legais apontadas e, 

consequentemente, tornar a reprimenda 

do recorrido definitiva em 6 anos e 5 

meses de reclusão e 641 dias-multa. 

 

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

RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.993 - SP 

(2011/0227642-0) 

RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ 

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

RECORRIDO: ITAMAR ROGERIO ALVES DE MORAES 

ADVOGADO: ROBERTO BENETTI FILHO 

 

RELATÓRIO 

 

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO interpõe recurso especial, fundado no art. 105, 

III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do 
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação 

Criminal n. 990.08.143784-8). 

Alega o recorrente, além do dissídio jurisprudencial, 

negativa de vigência aos arts. 59 do Código Penal e 33, § 

4º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o 

legislador distingue antecedentes de reincidência, de 

modo que, havendo mais de uma condenação com 

trânsito em julgado, elas podem ser utilizadas para 

aumento nas duas fases distintas da dosimetria da pena. 

Sustenta que, tendo sido apreendida em poder do 

réu, o qual ostenta maus antecedentes e é reincidente, 

considerável quantidade de droga, não é cabível a 

incidência da causa especial de diminuição prevista no 

art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 

Requer o provimento do recurso, para que seja 

mantido o agravamento da pena do recorrido pelos maus 

antecedentes e pela reincidência, bem como para que seja 

afastada a incidência da causa de redução da pena 

prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo 

provimento do recurso (fls. 330-336). 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.993 - SP 

(2011/0227642-0) 

 

EMENTA 
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RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 

PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. 

REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. 

BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE 

DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. 

VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 

1. A majoração da pena pelos maus antecedentes 

e o reconhecimento da reincidência, desde que 

com fundamento em condenações prévias e 

definitivas distintas, não caracteriza ofensa ao 

princípio do ne bis in idem. 

2. Há vedação legal expressa à concessão da 

causa especial de diminuição prevista no art. 33, 

§ 4º, da Lei de Drogas aos condenados 

possuidores de maus antecedentes e 

reincidentes. 

3. A valoração dos maus antecedentes na 

primeira etapa da dosimetria, como 

circunstância judicial desfavorável, e da 

reincidência na segunda fase não é incompatível 

com a sua utilização, na terceira fase, para 

afastar a incidência da causa especial de 

diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 

11.343/2006. 
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4. Recurso provido para reconhecer as violações 

legais apontadas e, consequentemente, tornar a 

reprimenda do recorrido definitiva em 6 anos e 5 

meses de reclusão e 641 dias-multa. 

 

VOTO 

 

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ 

(Relator): 

I. Contextualização 

Depreende-se dos autos que o recorrido foi 

condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 10 

meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, 

pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006 porque trazia consigo 21 g de crack e 17 g 

de cocaína, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico. 

O Juiz de primeiro grau assim justificou a 

dosimetria da pena (fl. 147, destaquei): 

Passo às penas. A nova Lei Antitóxicos trata o 

traficante com mais rigor, mas, paradoxalmente, 

admite, por exemplo, o benefício do § 4º do art. 

33. Ou seja, é possível a redução de sua pena, 

desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique a atividades 

criminosas nem integre facção criminosa. Aqui, o 
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acusado é reincidente, não sendo possível a 

aplicação do benefício em questão. Em relação à 

pena do tráfico, a quantidade de droga 

apreendida (que permitiria a confecção de várias 

porções) e os efeitos deletérios da cocaína e do 

crack exigem que a reprimenda, no primeiro 

passo do critério trifásico, seja fixada acima do 

mínimo, ilação extraída do art, 42 da Lei 

11.343/06. Além da previsão legal, o STJ já dizia 

que "a elevada quantidade e a qualidade da droga 

apreendida devem ser consideradas na fixação da 

resposta penal" (STJ - HC n. 19.508/RJ, Rel. 

Min. FELIX FISCHER, DJU de 29.04.2002). Na 

primeira fase, fixo a pena-base 1/3 acima do 

mínimo, ou seja, 6 anos e 8 meses de reclusão 

e 666 dias-multa, porque o réu ostenta maus 

antecedentes (vide fls. 65, 69 e 80/82) e 

também levando em consideração a natureza 

da droga e as várias porções apreendidas, com 

enorme risco à saúde pública. Na segunda, 

com a reincidência (fls. 79), elevo a pena em 

outro 1/3, atingindo 8 anos, 10 meses e 20 

dias de reclusão e 888 dias-multa. Na terceira 

etapa, sem causas modificadoras, torno-a 

definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de 

reclusão e 888 dias-multa, calculada a unidade 



35 
 

Apelação Criminal nº 0000026-19.2014.8.26.0580 - Comarca de Assis  

no piso, porque parcas as informações acerca da 

situação econômica do acusado. Quero consignar 

que a Súmula 241 do Colendo STJ impede ser a 

reincidência considerada, simultaneamente, 

circunstância judicial e agravante, bis in idem 

não cometido no caso em apreço. A condenação 

que caracterizou a reincidência não foi usada no 

primeiro passo do critério trifásico. 

Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o 

Tribunal de origem, por maioria, dado parcial provimento 

a fim reduzir a pena do recorrido para 5 anos de 

reclusão, em regime fechado, mais multa, pelos seguintes 

fundamentos (fl. 229): 

Mas a pena deve ser redimensionada, pois o 

digno juiz sentenciante incorreu em "bis in idem" 

ao majorar duplamente a sanção, com base nos 

maus antecedentes e na reincidência, com o que 

contrariou o entendimento jurisprudencial 

consubstanciado na Súmula 241, do Superior 

Tribunal de Justiça. 

Nada importa que uma condenação tenha sido 

invocada para confirmar a reincidência e outra 

os maus antecedentes, pois estes, na verdade, 

integram aquela. Esta a razão de ser do 

entendimento pretoriano. 
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Reduzido o acréscimo a 1/6, a pena se concretiza 

em cinco anos e dez meses de reclusão e 

quinhentos e oitenta e três dias/multa. 

A douta maioria, no entanto, resolveu dar 

provimento em maior extensão, reconhecendo a 

existência de "bis in idem" na majoração da 

sanção e não aplicação da causa de redução de 

pena, consoante voto do digno Des. Revisor. 

O réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, 

sinal característico de quem se dedica com afinco 

às atividades 

criminosas. Não faz jus a redução da pena, como 

preconizado no § 4º, do art. 33, da atual Lei de 

Drogas. 

Quanto à aplicação da causa especial de diminuição 

prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ficou vencido o 

relator, tendo sido declarado vencedor o revisor, que 

votou nestes termos (fls. 231-232): 

A Turma Julgadora, após reconhecer a 

reincidência, negou a aplicação do disposto no § 

4º do artigo 33 da Lei no 11.343/06 por ser o 

acusado reincidente. 

A reincidência, em razão desse fato, está sendo 

utilizada, por duas vezes, na dosimetria da pena. 

Ela foi usada para aumentar a pena e, em 

seguida, para impedir redução da reprimenda. 
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Se a reincidência, quando se trata de aplicação 

de pena pela violação do artigo 33 da Lei no 

11.343/06, é aplicada para aumentar a pena e 

para impedir a aplicação do redutor estabelecido 

pelo § 4º do artigo 33 da Lei no 11.343106, o bis 

in idem não pode ser negado. É que um único 

fato (reincidência) é aplicado duas vezes para 

agravar a pena imposta ao acusado. Ela agrava 

com o aumento da pena-base e agrava impedindo 

redução da reprimenda. 

Em razão desse fato, a causa de aumento da 

pena (reincidência) é de ser compensada com a 

causa de redução da pena (reincidência), levando 

a pena para o patamar mínimo. Somente com a 

compensação é que se pode evitar o bis in idem. 

Reduzo, em razão desse fato, a pena para 5 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-

multa. 

Opostos embargos declaratórios, esses foram 

rejeitados pelos seguintes argumentos (fls. 246-247): 

O juiz sentenciante, na primeira fase da 

dosimetria, aumentou a pena em 1/3 em razão 

dos maus antecedentes, natureza da droga e 

quantidade de porções apreendidas, colocando 

em risco a saúde pública. Em seguida exasperou 

a reprimenda em outro 1/3 pela reincidência, 
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justificando que o segundo acréscimo não 

caracterizava "bis in idem" porque a condenação 

invocada para fins de reincidência não foi levada 

em consideração para efeitos de maus 

antecedentes. 

Esta Relatoria refutou o primeiro acréscimo ao 

argumento de que caracterizaria "'bis in idem" o 

aumento por maus antecedentes e reincidência, 

a rigor no disposto na Súmula 241, do Superior 

Tribunal de Justiça, consignando pouco importar 

que uma condenação tenha sido invocada para 

confirmar a reincidência e outra, os maus 

antecedentes, posto que estes integram aquela. 

Nesse ponto, não há que se falar em omissão. 

No mais, embora não refutados todos os 

argumentos utilizados pelo Magistrado "a quo" 

para exasperar a reprimenda na primeira fase da 

dosimetria, o acréscimo de 1/3 também foi 

afastado porque as circunstâncias invocadas 

(quantidade e natureza da droga, e seus efeitos 

deletérios) não justificam a exasperação; e a 

quantidade de droga, apesar de considerável, não 

é de tamanha monta a autorizar o aumento da 

básica. O mesmo se diga da sua natureza e seus 

efeitos deletérios, argumentos genéricos e que 

carecem de concretude. 
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Por fim, o D. Desembargador Revisor, 

acompanhado pelo 3º Juiz, entendeu ser caso de 

compensar a causa de aumento prevista no 

parágrafo § 4 º, do artigo 33, da Lei n. 

11.343/06, com a reincidência a fim de se evitar 

"bis in idem", posto que a circunstância 

agravante da reincidência, além de exasperar a 

reprimenda, também impede que o condenado 

seja beneficiado com a causa especial de 

redução, sendo duplamente penalizado pelo 

mesmo fato. 

II. A pena-base do crime de tráfico de drogas 

No que tange à pretendida redução da pena-base 

imposta em relação ao delito de tráfico de drogas, 

cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por 

princípios e regras constitucionais e legais previstos, 

respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição 

Federal, e nos arts. 59 do Código Penal e 387 do Código 

de Processo Penal. 

Todos esses dispositivos remetem o aplicador do 

direito à individualização da medida concreta para que, 

então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao 

condenado criminalmente, visando à prevenção e à 

repressão do delito perpetrado. 

Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei 

penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade 
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juridicamente vinculada, deve atentar-se para as 

singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na 

primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas 

circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do 

Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar 

individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; 

conduta social; personalidade do agente; motivos, 

circunstâncias e consequências do crime; comportamento 

da vítima. 

Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de 

crime previsto na Lei de Drogas – como ocorre na espécie 

–, o juiz deve considerar, ainda e com preponderância 

sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e 

a quantidade da substância ou do produto, bem como a 

personalidade e a conduta social do agente, a teor do 

estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 

Dos trechos anteriormente transcritos, constato que 

o Juiz sentenciante considerou desfavoráveis os 

antecedentes, a natureza e a quantidade de drogas 

apreendidas. O Tribunal de origem, por sua vez, afastou 

a valoração desfavorável de todas as vetoriais e fixou a 

pena-base no mínimo legal. 

Em princípio, quanto à natureza e à quantidade de 

drogas apreendidas consideradas pelo Juiz de primeiro 

grau e afastada pelo Tribunal a quo, observo que, por não 
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haver recurso do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, deixo de analisar esse ponto. 

No que tange aos antecedentes, destaco que o 

recorrido ostenta seis condenações transitadas em 

julgado, tendo o Juiz sentenciante considerado cinco 

delas para atestar os maus antecedentes (fls. 73, 77, 88-

90) e uma delas para comprovar a reincidência (fl. 87). 

Com efeito, conforme jurisprudência deste Superior 

Tribunal, a majoração da pena pelos maus antecedentes 

e o reconhecimento da reincidência, desde que com 

fundamento em condenações prévias e definitivas 

distintas, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in 

idem. Em verdade, fatos diversos foram valorados em 

etapas distintas da pena, para adequar a lei à realidade 

dos fatos, com o fim de que seja justa e adequada à 

repressão e à prevenção do crime. 

Nesse sentido: "ostentando o réu mais de uma 

condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de 

uma delas na fixação da pena-base e de outra no 

reconhecimento da reincidência, com acréscimo na 

segunda fase do cálculo da pena" (HC n. 194.234/SP, 

Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 10/10/2014). 

Ilustrativamente: 

[...] 

2. É pacífico o entendimento nesta Corte 

Superior de Justiça no sentido de que não 
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configura bis in idem a utilização de condenações 

definitivas, anteriores e distintas, para 

caracterização de maus antecedentes e aplicação 

da agravante da reincidência. Na espécie, o 

Colegiado estadual destacou que o paciente é 

plurirreincidente, sendo plenamente possível 

que algumas de suas condenações definitivas 

sejam utilizadas para o juízo negativo dos 

antecedentes, enquanto outras sejam 

invocadas para fins de reincidência [...] (HC n. 

288.415/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2014). 

[...] 

3. É possível a utilização de condenações 

definitivas, anteriores e distintas, para a 

caracterização de maus antecedentes e de 

reincidência. Verificada a existência de 

condenações transitadas em julgado por fatos 

anteriores, não há ilegalidade na valoração 

negativa dos antecedentes.  

Reincidência [...] (HC n. 269.634/SP, de minha 

relatoria, 6ª T., DJe 20/6/2014). 

Dessa forma, tendo o Tribunal de origem afastado a 

desfavorabilidade dos antecedentes do réu, deve a 

reprimenda-base ser majorada para 5 anos, 6 meses e 20 

dias de reclusão e pagamento de 555 dias-multa. Registro 
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que estou mantendo a mesma proporção utilizada pelo 

Juiz sentenciante. 

III. A minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 

n. 11.343/2006 

No que se refere ao pretendido afastamento do 

benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 

também assiste razão ao Ministério Público. Isso porque, 

há vedação legal expressa da concessão dessa benesse 

aos condenados possuidores de maus antecedentes e 

reincidentes. 

A propósito, confira-se: 

§ 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. 

Apenas ressalto que, consoante reiterada 

jurisprudência, a valoração dos maus antecedentes na 

primeira etapa da dosimetria, como circunstância 

judicial desfavorável, e da reincidência na segunda 

fase não é incompatível com a sua utilização, na 

terceira fase, para afastar a incidência da causa 

especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da 

Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto 
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jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada 

fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a 

justa e correta reprimenda necessária para a reprovação 

e prevenção do delito perpetrado. 

Além disso, conforme jurisprudência deste Superior 

Tribunal, "Não caracteriza bis in idem a utilização da 

reincidência pelo Juiz sentenciante para afastar a 

aplicação da minorante do tráfico privilegiado e para 

agravar a pena, ante previsão legal." (HC n. 190.826/SP, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 

25/4/2013). 

Tal posicionamento também é o adotado pela 

Suprema Corte, conforme consta do voto de relatoria do 

Ministro Ricardo Lewandowski, in verbis: "Não caracteriza 

bis in idem a consideração da reincidência para fins de 

majoração da pena-base e como fundamento para a 

negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 

4º, da Lei Antidrogas. Para a concessão do benefício 

previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é 

necessário que o réu seja primário, ostente bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 

nem integre organização criminosa." (HC n. 

107.274/MS, Primeira Turma, DJe 25/4/2011). 

Assim, deve ser afastada a incidência da minorante 

em questão. 

IV. Nova dosimetria 
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Constatadas as violações legais, passo à 

readequação da pena, considerando que a reprimenda-

base do recorrido ficou estabelecida, ante os 

fundamentos que declinei, em 5 anos, 6 meses de 

reclusão e pagamento de 550 dias-multa. 

Na segunda fase, ausentes circunstâncias 

atenuantes. Presente a agravante da reincidência, a pena 

deve ser majorada em 1/6, de modo que fixo a 

reprimenda em 6 anos e 5 meses de reclusão e 

pagamento de 641 dias-multa. 

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição e 

de aumento, razão pela qual torno a reprimenda 

definitiva em 6 anos e 5 meses de reclusão e pagamento 

de 641 dias-multa. 

V. Dispositivo 

À vista do exposto, dou provimento ao recurso 

especial, para reconhecer as violações legais apontadas e, 

consequentemente, tornar a reprimenda do recorrido 

definitiva em 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-

multa. 

 

Como se vê, exsurge divergência 

jurisprudencial com o acórdão recorrido. 

 

3.2. Comparação Analítica.  
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Para o v. acórdão recorrido: 

 

Na segunda fase do cálculo, agravou-se a 

pena em relação à corré Maria Roseli em 1/6 (um 

sexto) apontando sua reincidência, conforme certidão 

de fls. 10/11, do apenso. Ocorre que a condenação ali 

constante cominou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu 

em 06 de dezembro de 2.005, prevendo a extinção da 

pena em 09 de maio de 2.008, portanto, mais de 

cinco anos antes do fato tratado nestes autos, 

ocorrido em 22 de dezembro de 2.014, pelo que deve 

ser tida como irrelevante penal. Caso contrário, 

considerar-se-iam perpétuas as condenações 

anteriores, o que se revela contrário ao mandamento 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XLVII, 

alínea “b”, da Constituição Federal, conforme 

sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (HC 119.200, rel. Min. Dias Toffoli). 

Desta feita, é de rigor a manutenção da 

reprimenda no piso para ambos réus até esta fase. 

Por fim, afastada a reincidência, e 

absolvidos da acusação de associação para o tráfico, 

nada mais há nestes autos que impeça a aplicação da 

redução da pena nos termos do art. 33, §4º, da Lei 

11.343/06. 
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Já para o aresto paradigma: 

 

Há vedação legal expressa à concessão da 

causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, 

da Lei de Drogas aos condenados possuidores de maus 

antecedentes e reincidentes. (...) 

No que se refere ao pretendido afastamento do 

benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006, também assiste razão ao Ministério 

Público. Isso porque, há vedação legal expressa da 

concessão dessa benesse aos condenados possuidores 

de maus antecedentes e reincidentes. 

A propósito, confira-se: 

§ 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. 

Apenas ressalto que, consoante reiterada 

jurisprudência, a valoração dos maus antecedentes na 

primeira etapa da dosimetria, como circunstância 

judicial desfavorável, e da reincidência na segunda 

fase não é incompatível com a sua utilização, na 
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terceira fase, para afastar a incidência da causa 

especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da 

Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto 

jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada 

fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a 

justa e correta reprimenda necessária para a 

reprovação e prevenção do delito perpetrado. 

Além disso, conforme jurisprudência deste 

Superior Tribunal, "Não caracteriza bis in idem a 

utilização da reincidência pelo Juiz sentenciante para 

afastar a aplicação da minorante do tráfico 

privilegiado e para agravar a pena, ante previsão 

legal." (HC n. 190.826/SP, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/4/2013). 

Tal posicionamento também é o adotado pela 

Suprema Corte, conforme consta do voto de relatoria 

do Ministro Ricardo Lewandowski, in verbis: "Não 

caracteriza bis in idem a consideração da 

reincidência para fins de majoração da pena-base e 

como fundamento para a negativa de concessão da 

benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. 

Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 

33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja 

primário, ostente bons antecedentes, não se dedique 

às atividades criminosas nem integre organização 
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criminosa." (HC n. 107.274/MS, Primeira Turma, DJe 

25/4/2011). 

Assim, deve ser afastada a incidência da 

minorante em questão. 

 

Como se vê, nos dois julgados discutiu-se a 

mesma questão jurídica: se ao condenado definitivamente 

pela prática de crime é possível aplicar a minorante do § 

4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.  

 

Para o julgado da Corte Paulista, afastada a 

reincidência com base no término do cumprimento da 

pena virtual (por que a efetiva extinção da pena 

privativa da liberdade pelo cumprimento e o 

início da cobrança da pena de multa também 

imposta se deu apenas em 14/03/2011 - fls. 11 

do apenso de antecedentes) -, nada mais há nestes 

autos que impeça a aplicação da redução da pena nos 

termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 

 

Diversamente, para o aresto do Tribunal 

Superior, “há vedação legal expressa da concessão 

dessa benesse aos condenados possuidores de maus 

antecedentes e reincidentes”. 
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Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos 

a orientação jurisprudencial do COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

4 - Do Pedido de Reforma. 

 

  Ante todo o exposto, demonstrado, 

fundamentadamente, a contrariedade à lei federal e a 

divergência jurisprudencial, aguarda o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, seja ADMITIDO 

o processamento do presente RECURSO ESPECIAL por 

essa Egrégia Presidência, bem como seja ele 

oportunamente CONHECIDO e PROVIDO pelo Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de cassar o v. 

acórdão impugnado e restabelecer, em parte, a r. 

sentença de primeiro grau – para reconhecer que a 

recorrente, M. R. C. I., é reincidente (fls. 10/11 do apenso 

de Antecedentes), afastar a minorante prevista no § 4º do 

art. 33 da Lei nº 11.343/06, afastar a substituição da 

pena corporal por restritiva de direitos e fixar o regime 

fechado para o início do cumprimento da pena privativa 

da liberdade -, com a readequação da pena imposta. 

 

 São Paulo, 12 de maio de 2017. 
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