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TESE 473 

DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA – 

PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E 

HOSPITALAR – CARACTERIZAÇÃO.  

Para o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no 

artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.340/2006 (proximidade de 

estabelecimentos de ensino ou hospitalares), pouco importa se o 

agente estava ou não visando especificamente atingir estudantes 

desse estabelecimento ou efetivamente comercializando 

entorpecentes diretamente com os alunos das escolas.   
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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 0005443-26.2010.8.26.0019, comarca de 

Americana, em que figura como apelante WALFRAN FARIAS DE SOUZA, vem 

à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, 

alínea “c”, da Constituição Federal, no ar. 541 do Código de Processo 

Civil e no art. 26 da Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL 

para o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos seguintes motivos: 
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1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 WALFRAN FARIAS DE SOUZA foi condenado pelo Juízo 

de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Americana (autos nº 

536/2010), por infração ao artigo 33, caput, c.c. o art. 33, §4º, e o art. 40, 

inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, a cumprir quatro anos de reclusão, 

em regime inicial fechado, além do pagamento de 400 dias-multa (fls. 

132/144v). 

 Segundo a denúncia e o aditamento (fls. 2/4 e 113), o réu 

Walfran tinha em depósito, para o fim de venda a terceiro e sem 

autorização legal, 12,4 gramas de cocaína (auto de exibição e 

apreensão a fls. 16/17 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 

101). O local do fato era próximo de duas escolas e um posto de saúde, 

aproximadamente 150 (cento e cinquenta) metros, conforme fotos 

acostadas nos autos a fls. 62/63. 

 Inconformado, o sentenciado interpos recurso de apelação 

e, após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça 

manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 173/178). 

 Todavia, a Egrégia 10ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, por votação unânime, deu parcial provimento ao 

apelo, para reduzir a pena do réu Walfran para dois anos e seis meses de 
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reclusão, mais o pagamento de 250 dias-multa, de conformidade com o 

voto da relatora Des. Rachid Vaz de Almeida (fls. 190/196), assim 

prolatado: 

 

“EMENTA Apelação Criminal TRÁFICO DE 

ENTORPECENTE. Conjunto probatório inviabiliza o 

reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. 

Delações anônimas. Apreensão de considerável quantidade de 

droga. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o 

testemunho do agente público, mormente quando não há razão 

para infirmá-lo. Pena. Redução da pena-base e afastamento das 

causas de aumento. Regime inicial fechado. Necessidade. Isenção 

das custas judiciais. Dado parcial provimento ao apelo.  

 

WALFRAN FARIAS DE SOUZA foi condenado a cumprir 

penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento 

de quatrocentos dias-multa, no valor mínimo, pela prática do crime de tráfico de 

drogas (fls. 132/144).  

Irresignado apela visando a absolvição por insuficiência 

probatória ou a desclassificação para o uso. Alternativamente, requer a redução 

da pena com o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da 

Lei Antidrogas (fls. 157/160).  

Contra-arrazoado o apelo (fls. 162/164), a Douta Procuradoria 

Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 

 É O RELATÓRIO.  

O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na 

denúncia, tinha em depósito, para a entrega a consumo de terceiros, 12,4g (doze 



5 

 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

 

Apelação Criminal nº 0005443-26.2010.8.26.0019 

gramas e quatro decigramas) de cocaína, acondicionadas em 17 (dezessete) 

porções individuais.  

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão 

em flagrante (fls. 02/09), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e 

apreensão (fls. 15/17), laudo de constatação provisória (fls. 18/19) e laudo de 

exame toxicológico (fls. 97/101).  

Com relação à autoria, a prova produzida nos autos é desfavorável 

ao apelante.  

Os depoimentos das testemunhas Marcos e Ricardo, responsáveis 

pela apreensão das drogas e prisão do réu, foram coesos e harmônicos, não 

havendo qualquer contradição que desqualifique a prova produzida. Ao revés, 

os policiais militares relataram de forma uníssona os principais aspectos da 

diligência policial, inexistindo quaisquer razões para inferir que tivessem forjado 

a traficância com o fim de incriminar o acusado (fls. 03/06 e 117/120).  

Segundo os relatos, os policiais receberam delações anônimas da 

ocorrência de tráfico no local. Realizaram diligência investigativa e viram o réu 

em atitude típica da mercancia. Fizeram a abordagem e conseguiram prender o 

apelante, que confessou informalmente aos policiais o tráfico. No local foi 

apreendida, além das drogas, balança de precisão, embalagens plásticas, colher 

e peneira com vestígios de droga.  

Relativamente aos depoimentos prestados por policiais militares, 

segundo entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência prevalente, 

não havendo motivo concreto nos autos para comprometer a isenção do 

funcionário público hipótese dos autos, a prova deve integrar o conjunto 

probatório irrestritamente.  

Na delegacia o réu preferiu o silêncio (fls. 09). Em Juízo, negou 

o tráfico e afirmou que as drogas apreendidas eram suas para seu uso pessoal. 

Não soube justificar de forma crível a existência de balança de precisão na casa, 
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assim como os plásticos e demais utensílios utilizados para a embalagem das 

drogas (fls. 115/116).  

A versão exculpatória apresentada pelo réu mostrou-se frágil e 

inverossímil, destoada dos demais elementos de convicção colhidos aos autos.  

Não socorre o apelante o fato de as denúncias anônimas 

encartadas aos autos a fls. 47/48 indicarem o local em que estariam as drogas e 

a suposta existência de arma de fogo.  

As delações apenas serviram para iniciar o procedimento 

investigativo que culminou, ao final, com a confirmação do tráfico pelo réu, haja 

vista que este foi visto pelos policiais exercendo a venda de entorpecentes. É 

certo que o usuário somente não foi abordado pelos policiais porque após 

adquirir a droga seguiu em direção contrária a que estavam os agentes públicos, 

que preferiram prender o réu que já tentava fugir.  

No mais, cumpre anotar que a condição de dependente não afasta 

a possibilidade de ser o réu também traficante, até porque, não raras vezes, é 

exatamente o que se constata, ou seja, o indivíduo viciado em drogas também as 

comercializa com o escopo se sustentar o próprio vício.  

Desse modo, as delações anônimas, a prisão em flagrante do réu 

com considerável quantidade de drogas, a apreensão de balança de precisão e 

demais petrechos utilizados para o tráfico, são fortes indicadores da realização 

da traficância, de modo que não é possível acolher a tese de absolvição por 

insuficiência probatória.  

A reprimenda aplicada comporta reparo.  

A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal emrazão da 

natureza da droga apreendida, no caso, cocaína. Ainda que reconhecido o poder 

deletério de referida droga, entendo que, na hipótese dos autos, deve a pena-base 

ser reduzida ao mínimo legal, pois a conduta praticada pelo réu mostrou-se 
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inerente à própria tipicidade do crime, de modo que a natureza da droga será 

considerada na terceira fase da dosimetria.  

Ausentes causas agravantes ou atenuantes.  

A pena foi acrescida em um terço pela causa de aumento prevista 

no art. 40, inc. III, da Lei Antidrogas. A despeito da comprovação de que nas 

imediações do local dos fatos havia dois estabelecimentos de ensino e um posto 

de saúde, de modo a indicar maior reprovabilidade da conduta delituosa, 

considero insuficiente para a caracterização da majorante tão-somente o critério 

objetivo.  

Nesse aspecto, reformulo meu entendimento para acompanhar a 

tese de que a causa de aumento exige, para a sua comprovação, outros elementos 

de convicção idôneos para reconhecer que o réu visava alcançar indivíduos 

daquela comunidade. 

 Pela causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, 

da Lei nº 11.343/2006 a reprimenda foi reduzida em metade, observando-se que 

a fração máxima não é adequada em razão da natureza dos entorpecentes 

apreendidos cocaína, assim como a forma de acondicionamento das drogas em 

diversas porções individuais, destinada a atingir um número significativo de 

usuários, disseminando expressivamente o vício na sociedade, nos termos do 

artigo 42, da Lei Antidrogas.  

Pelo mesmo motivo, incabível, na espécie, a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos.  

Assim, torno definitiva a pena em dois anos e seis meses de 

reclusão, mais o pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.  

O regime prisional inicial fechado, fixado para o cumprimento da 

pena, é o adequado aos condenados por tráfico de drogas em razão da vigência 

da atual Lei nº 11.464/2007, que modificou o parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei 

dos Crimes Hediondos.  
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Por fim, considerando a ausência de informações precisas sobre a 

situação econômico financeira do recorrente, isento-o do pagamento das custa 

judiciais impostas.  

Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo para 

reduzir a pena do réu para dois anos e seis meses de reclusão, mais o pagamento 

de duzentos e cinquenta dias-multa, bem como para isentá-lo do pagamento das 

custas judiciais, mantidos, no mais, os termos da r decisão recorrida”. 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Estadual deu 

interpretação divergente de anterior julgado do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, autorizando a interposição do presente recurso especial, com 

base no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, no sentido 

de que para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, 

inciso III, da Lei nº 11.343/06 basta que o agente atue próximo a 

estabelecimentos de ensino ou hospitalares, pouco importando se ele 

visava atingir especialmente estudantes ou efetivamente comercializando 

entorpecentes diretamente com alunos das escolas. Nesse sentido: 

 

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. 
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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 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 
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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 comprovado 

que o paciente atuava próximo a estabelecimentos 

hospitalares e de ensino, pouco importando se ele estava 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 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). 
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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, 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 
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presentes os requisitos autorizadores do art. 33 do Código 

Penal. 

5. A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas 

imediações de estabelecimento de ensino torna dispensável 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) 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. CAUSA 

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 

N.º 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 

QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. 

REVISÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. ANÁLISE 

SUBJETIVA. INVIABILIDADE PERANTE ESTA CORTE 

SUPERIOR EM TEMA DE HABEAS CORPUS. 2. CRIME 

COMETIDO PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

3. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, 

DENEGADA. 

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no 

sentido da possibilidade de fixação da causa de diminuição do 

art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006 em patamar diverso do 
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máximo de 2/3 (dois terços) quando as circunstâncias do art. 

42 da mesma lei se mostrarem desfavoráveis. 

2. Ademais, o habeas corpus é antídoto de prescrição restrita, 

que se presta a reparar constrangimento ilegal evidente, 

incontroverso, indisfarçável e que, portanto, se mostra de 

plano perceptível ao julgador. Não se mostra possível nos 

casos em que se busca a mera substituição do juízo subjetivo 

externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros 

cominados pela lei, sob pena de banalização da garantia 

constitucional, tanto mais porque não há teratologia a 

examinar na espécie. 

3. A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas 

imediações de estabelecimento de ensino torna dispensável a 

comprovação de que o paciente comercializava entorpecentes 

diretamente com os alunos da escola. 

4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, 

denegado. 

(HC 163.674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 30/11/2011) 

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1. 

ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. DIMINUIÇÃO DA 

PENA. BENEFÍCIO NEGADO. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO 

À ATIVIDADE CRIMINOSA.  2. CRIME COMETIDO 

PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUSÃO DA 

CAUSA DE AUMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM 

DENEGADA. 

1. A qualidade da droga apreendida, aliada ao fato de que, 

conforme estabelecido no acórdão, se dedicava o paciente a 

atividades criminosas, afastam a aplicação da causa especial 

de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. 
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2. A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas 

imediações de estabelecimento de ensino torna dispensável a 

comprovação de que o paciente comercializava entorpecentes 

diretamente com os alunos da escola. 

3. Ordem denegada. 

(HC 121.793/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 

31/08/2011) 

 

 

 

 

2 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 A COLENDA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, no julgamento do HABEAS CORPUS Nº 197.653-SP, Rel. 

Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (julgado em 02/10/2012, DJe 

16/10/2012) , cujo acórdão se oferece como paradigma e que se 

encontra publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudencia (cópia em 

anexo), assim decidiu: 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO 

ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE 

ELEMENTOS CONCRETOS PARA A MANUTENÇÃO DA 
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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 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 
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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 

comprovado que o paciente atuava próximo a 

estabelecimentos hospitalares e de ensino, pouco 

importando se ele estava ou não visando especialmente 

atingir estudantes desse estabelecimento ou 
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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 da concessão dessa benesse aos 

possuidores de maus antecedentes. 

8. Ordem denegada. 

 

 Eis na íntegra o relatório e o voto do Ministro Relator: 

 

“HABEAS CORPUS Nº 197.653 - SP (2011⁄0033412-7) 

   

  

RELATÓRIO 

  

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trata-se de 

habeas corpus impetrado em favor de Agnaldo Correia dos Santos, apontando 

como autoridade coatora a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
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Justiça de São Paulo, que negou provimento à Apelação n. 990.09.051859-6, 

mantendo a sentença que condenou o paciente pela prática dos crimes previstos 

no art. 33, caput, c⁄c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343⁄2006, e no art. 333 do 

Código Penal, em concurso material. 

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ao 

argumento de que o paciente seria inocente, uma vez que não seria o proprietário 

da droga encontrada pelos policiais militares, tampouco teria qualquer vínculo 

com a residência onde foi localizada a substância entorpecente. 

Defende que a prova acusatória se fundamenta única e exclusivamente 

na palavra dos policiais militares, entretanto [...] as contradições são tantas que 

põe em dúvida a verdade real dos fatos (fl. 8). 

Considera que não cabe à defesa demonstrar que o paciente não praticou 

o delito, e sim à acusação comprovar a ocorrência do ilícito e a sua autoria. 

Sendo mantida a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, 

argumenta que deveria ser afastada a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de 

Drogas, tendo em vista que a substância entorpecente não era direcionada a tais 

estabelecimentos. 

Ainda, entende que o paciente deveria ser absolvido também em relação 

ao delito de corrupção ativa, pois não era culpado de nada e sequer possuía o 

numerário narrado na denúncia, ainda mais dentro de quadro de prova 

claramente conflitante (fl. 12). 

Defende, outrossim, que o Juiz sentenciante não teria fundamentado 

concretamente a necessidade de fixação da pena-base no dobro do mínimo 

legalmente previsto. 

Pleiteia, também, que seja aplicada em favor do paciente a causa especial 

de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343⁄2006, ressaltando que 

o paciente não integra organização criminosa nem se dedica a atividades 

delituosas. 

Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido em 

relação aos delitos que lhe foram imputados. Subsidiariamente, pugna:  

a) pela redução da pena-base ao mínimo legal; 

b) pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de 

Drogas; e 
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c) pela aplicação da minorante insculpida no § 4º do art. 33 da Lei n. 

11.343⁄2006. 

Dispensada a solicitação de informações à autoridade tida como coatora. 

O Ministério Público Federal manifestou-se peladenegaçãoda ordem. 

É o relatório. 

   

HABEAS CORPUS Nº 197.653 - SP (2011⁄0033412-7) 

   

  

VOTO 

  

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 

(RELATOR): Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi condenado à 

pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática 

do crime previsto no art. 33, caput, c⁄c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343⁄2006, 

bem como à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e multa, pelo 

cometimento do delito insculpido no art. 333 do Código Penal. 

Inconformada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de origem, à qual 

foi negado provimento, mantido, na íntegra, o édito condenatório. 

Relativamente à pretendida absolvição do paciente em relação ao delito 

previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343⁄2006 – sob o argumento de que o 

paciente não seria o proprietário da droga encontrada pelos policiais militares, 

tampouco teria qualquer vínculo com a residência onde foi localizada a 

substância entorpecente –, boa sorte não socorre o impetrante. 

Com efeito, o Juiz sentenciante, ao concluir pela condenação do paciente, 

destacou o seguinte (fl. 49): 

  

[...] 

Em revista pessoal, os policiais encontraram, no interior da roupa íntima 

do denunciado, um pequeno embrulho de jornal, contendo cocaína. 

O denunciado informou aos milicianos que respondia a processo criminal 

por homicídio e, na tentativa de não agravar sua situação perante a Justiça, 

ofertou a eles a vantagem indevida de R$ 100.000,00 (cem mil reais), indicando, 

em seguida, a localização de uma casa onde estariam escondidas as substâncias 

entorpecentes no valor supracitado.  
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Os policiais se dirigiram ao endereço informado [...], onde, de pronto, 

avistaram um sujeito em fuga. Após vistoria, os policiais encontraram no estuque 

da casa: uma sacola verde contendo 6 sacos transparentes contendo pó 

branco; uma sacola verde contendo 7 tijolos de substância branca prensada; 

um saco transparente contendo contendo pó branco; uma sacola verde 

contendo 8 sacos de plástico transparente contendo pó branco; uma sacola 

verde contendo 9 tijolos de substância sólida amarela; uma sacola verde 

contendo 1 pacote de jornal contendo substância branca em pó prensada - 

todos de cocaína [...] 

O policial ouvido às fls. 120⁄132 afirmou que estava em patrulhamento 

pela avenida Goiás, em Diadema, e viu, à sua frente, um carro Corsa, em sentido 

contrário ao da viatura, em baixa velocidade. [...]. Na busca pessoal, localizou 

celulares com ele e, dentro da cueca, encontrou 45 gramas de cocaína, enrolada 

em jornal. [...] 

O réu foi revistado e uma pequena porção de entorpecentes foi 

encontrada em seu poder. Temendo ser preso, eis que registra dois 

antecedentes criminais, um deles ainda em andamento (por homicídio), ofertou 

cem mil reais aos milicianos, indicando a casa onde ocorria 'refino' das drogas, 

e que fica justamente na rua Santana, de onde o réu correu quando os policiais 

civis tentaram abordá-lo. 

Na residência apontada, efetivamente foi encontrada grande 

quantidade de entorpecente e materiais para preparação. Nem o réu nega 

que havia entorpecentes naquele local, tendo negado apenas que levou os 

milicianos até lá. 

[...] 

A quantidade de entorpecente apreendido é considerável, fato que, aliado 

às demais circunstâncias do caso em tela, indicativas da prática de 'refino', 

trazem a certeza da finalidade de entrega a terceiros, narrada na inicial. 

[...] 

  

O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a condenação do paciente 

por entender que a expressiva quantidade de droga associada à apreensão de 

apetrechos destinados ao preparo da substância para futura distribuição, com 

detalhe para a prensa [...], constituem indicativos seguros da traficância, 

ensejando, pois, a responsabilização pelo crime mais grave (fls. 77⁄78). Para 

tanto, destacou que (fls. 74⁄77): 

  

[...] 

O acusado foi condenado porque, nas condições descritas na denúncia, 

guardava, próximo a estabelecimentos de ensino e hospitalares, para fim de 

tráfico, 53.420,92 g (cinquenta e três quilos, quatrocentos e vinte gramas e 

noventa e duas decigramas) de cocaína, bem como por ter oferecido vantagem 

indevida no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a policiais militares, na 
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tentativa de não agravar a sua situação perante a Justiça, haja vista que respondia 

a processo criminal pela prática de homicídio. 

A materialidade do crime restou incontroversa, sendo comprovada pelo 

auto de prisão em flagrante delito [...], pelos autos de exibição e apreensão [...], 

pelo laudo de constatação provisória [...], bem como pelo laudo de exame 

químico-toxicológico [...] 

Ao contrário do que alega a defesa, a prova amealhada nos autos também 

corrobora a autoria delitiva, a despeito da versão exculpatória do réu, negando 

os fatos imputados na incoativa. 

O acusado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, apresentou escusa 

inverossímil, indigna de credibilidade, não sustentada por nenhum outro 

elemento de convicção. 

[...] 

O réu, preso na posse de significativa quantidade de droga, seguramente 

contava com o apoio de terceiros. E, como é cediço, em crimes dessa natureza, 

impera a regra do silêncio, sendo incomum as hipóteses de delação nesses casos 

ante o temor de represálias, as quais, aliás, não raras vezes se concretizam. 

O fato é que o acusado foi abordado por policiais militares, em atitude 

suspeita, após ter caído - voluntariamente ou não - de um veículo em movimento, 

cujos ocupantes conseguiram se evadir. E, após revista pessoal, foi 

surpreendido na posse de um embrulho de jornal contendo 15 g (quinze 

gramas) de cocaína [...] 

No mais, há de se considerar que os policiais militares somente chegaram 

à residência e mais precisamente ao estuque - onde foi encontrado o restante da 

droga - com a indicação do acusado, sendo certo que não tinham nenhuma 

relação com o policial civil que havia feito campana no local. 

[...] 

  

Dos trechos anteriormente transcritos, constata-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 pelo delito de tráfico de drogas, sendo certo que o 

acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente quanto à manutenção 

da sentença condenatória pela prática do referido crime. 

Por essas razões, não merece acolhida o pleito relativo à pretendida 

absolvição do paciente, notadamente em se considerando que, no processo penal 

brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento (art. 381, III, CPP), em que 

é dado ao julgador decidir pela condenação, desde que o faça 

fundamentadamente, exatamente como verificado na espécie dos autos. 

Ademais, para entender de modo diverso, proclamando-se a absolvição 

do paciente em relação ao delito de narcotráfico que lhe foi imputado, seria 

necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência 
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incabível na via estreita do habeas corpus, diante da celeridade do seu rito 

procedimental, notoriamente marcado pela ausência de dilação probatória. 

Quanto à almejada absolvição do acusado em relação ao crime de 

corrupção ativa (art. 333 do CP) – sob o fundamento de que o paciente não era 

culpado de nada e sequer possuía o numerário narrado na denúncia, ainda mais 

dentro de quadro de prova claramente conflitante (fl. 12) –, tem-se que a 

impetração também não merece acolhida. 

O Juiz singular, ao concluir pela condenação do paciente em relação a 

esse delito, destacou o seguinte (fls. 49 e 59 – grifo nosso): 

  

[...] 

Em revista pessoal, os policiais encontraram, no interior da roupa íntima 

do denunciado, um pequeno embrulho de jornal, contendo cocaína. 

O denunciado informou aos milicianos que respondia a processo criminal 

por homicídio e, na tentativa de não agravar sua situação perante a Justiça, 

ofertou a eles a vantagem indevida de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

indicando, em seguida, a localização de uma casa onde estariam escondidas as 

substâncias entorpecentes no valor supracitado.  

[...] 

Quanto ao delito de corrupção ativa, a denúncia também é procedente. 

Não há motivos para se duvidar da oferta de dinheiro por parte do 

acusado, dado que este último procurava se esquivar da prisão, dado que 

comprovadamente responde a processe por prática de homicídio. 

Irrelevante à consumação do delito de corrupção ativa que a oferta não 

tenha sido aceita ou que a promessa fosse de pagamento futuro, ou, ainda, a 

reação do funcionário público a quem se fez a oferta, ou, ainda, se tinha ou não 

condições de pagar o valor oferecido [...] 

  

A Corte estadual, por seu turno, manteve a conclusão de que seria devida 

a condenação do paciente pelo crime de corrupção ativa, pelos fundamentos a 

seguir aduzidos (fls. 76⁄77): 

  

[...] 

Os policiais militares, ouvidos em juízo, apresentaram versões coerentes 

e harmônicas, em consonância com a dinâmica dos fatos, restando demonstrado 

que o réu levou os policiais até o local com a promessa de pagamento de 

vultosa quantia para evitar a prisão e, consequentemente, o agravamento de 

sua situação, haja vista que respondia a processo-crime [...] 
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E, embora o numerário não estivesse no imóvel, é evidente que o acusado 

não teria maiores dificuldades em levantar a quantia a partir da comercialização 

da referida substância. 

Os depoimentos dos policiais não podem ser tidos como contraditórios. 

As declarações são coerentes entre si e com aquelas prestadas ainda na fase de 

inquérito, de tal sorte que as pequenas divergências apontadas pela defesa 

seguramente não têm o condão de mitigar o valor da prova acusatória. 

[...] 

  

Assim, verifica-se que as instâncias de origem, após o exame do conjunto 

fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos 

concretos e coesos a ensejar a condenação do paciente pelo delito de corrupção 

ativa, destacando que ele ofereceu vantagem indevida aos policiais militares no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na tentativa de não agravar a sua 

situação perante a Justiça, haja vista que respondia a processo criminal pela 

prática de homicídio (fl. 49), sendo certo que, para entender de modo diverso, 

proclamando-se a absolvição do paciente em relação a esse crime que lhe foi 

imputado, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-

probatório, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui 

rito célere e desprovido de dilação probatória. 

Quanto à pretendida redução da pena-base ao mínimo legal,  necessário 

se faz, para melhor análise da questão sub examine, transcrever o trecho da 

sentença condenatória relativo à primeira etapa da dosimetria do crime de tráfico 

de drogas, in verbis(fl. 60): 

  

[...] 

Trata-se de réu com registro de antecedentes criminais, conforme fls. 

183. Não há registro de reincidência, diante da certidão de fls. 80 (extinção da 

pena em 1999) e da certidão de fls. 77 (processo em andamento). 

Assim, à luz do contido no artigo 59 do Código Penal, é de se considerar 

a expressiva quantidade de drogas, bem como o aparato para preparação da 

mesma e, portanto, as consequências de tal prática. Assim sendo, a pena-base 

referente ao referido crime fica fixada no dobro do mínimo legal, ou seja, em 

dez anos de reclusão, e mil dias-multa.  

Quanto ao crime de corrupção ativa, a pena-base fica fixada em grau 

mínimo legal, dois anos de reclusão, e dez dias-multa. 

[...] 

  

A Corte estadual, por sua vez, manteve inalterada a pena-base imposta 

ao paciente, por entender que as circunstâncias e as consequências do crime 
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ponderadas na r. decisão monocrática justificam a exasperação diferenciada da 

sanção penal (fl. 78). 

Do trecho impugnado da sentença condenatória, verifica-se que o Juiz 

sentenciante, quando da análise das circunstâncias judiciais, considerou 

desfavoráveis ao paciente os antecedentes e as consequências do crime 

(quantidade de drogas). 

Relativamente aos antecedentes, não há como afastar a valoração 

negativa desse elemento judicial, tendo em vista que a documentação 

colacionada aos autos é insuficiente para infirmar a asserção feita pelo Juiz 

sentenciante quando da primeira etapa da dosimetria, uma vez que não foi 

juntada aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, o que não permite 

aferir se, quando do cometimento do delito objeto do presente writ, a condenação 

constante da fl. 183 dos autos principais não era, de fato, geradora de maus 

antecedentes. 

Cumpre ressaltar que cabe ao impetrante a comprovação, de plano, dos 

argumentos vertidos na ordem, sob pena de inviabilizar a aferição do alegado 

constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 

Aliás, consoante já decidiu este Superior Tribunal, a deficiente instrução 

do 'writ' inviabiliza o enfrentamento da alegação de que teriam sido utilizadas 

condenações sem trânsito em julgado a título de maus antecedentes (HC n. 

141.587⁄SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 14⁄2⁄2011). 

Na sequência, o Juiz singular considerou que é de se considerar a 

expressiva quantidade de drogas, bem como o aparato para preparação da 

mesma e, portanto, as consequências de tal prática (fl. 60 – grifo nosso), sendo 

certo que, segundo restou apurado, o paciente guardava 53.420,92 g (cinquenta 

e três quilos, quatrocentos e vinte gramas e noventa e dois decigramas) de 

cocaína, o que evidencia que as instâncias ordinárias atuaram em consonância 

com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343⁄2006, considerando, com 

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

quantidade da droga apreendida, a afastar o alegado constrangimento ilegal de 

que estaria sendo vítima o paciente nesse ponto. 

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal: 

  

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. 

APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 

FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA 

CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 

11.343⁄06 EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO. CONSTRANGIMENTO 
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ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE 

GENÉRICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 

1. Não obstante a primariedade e os bons antecedentes do paciente, tem-

se que a pena-base foi aplicada fundamentadamente acima do mínimo legal, 

haja vista a transnacionalidade do delito, a natureza e a elevada quantidade 

de droga apreendida - 1.117,41 g de cocaína -, circunstâncias que 

demonstram o acentuado grau reprovabilidade de sua conduta. 

[...] 

6. Habeas corpus denegado.  

(HC n. 156.346⁄PE, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 8⁄9⁄2011) 

  

Por essas razões, não há nenhum constrangimento ilegal a ser sanado em 

relação à pena-base imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico de 

drogas. 

Quanto ao delito de corrupção ativa (art. 333 do CP), constata-se que a 

impetração esbarra na falta de interesse de agir, tendo em vista que a reprimenda-

base do paciente já restou fixada no mínimo legalmente previsto, qual seja, em 

2 anos de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa (fl. 60). 

Relativamente à causa especial de aumento de pena prevista no inciso III 

do art. 40 da Lei de Drogas, o Juiz sentenciante consignou que os fatos 

ocorreram nas imediações de escolas e hospitais, conforme pesquisas de fls. 

39⁄43 (fl. 59). Nesse contexto, destacou que (fl. 59): 

  

[...] 

Observa-se que há um hospital público que dista menos de um 

quilômetro do local em referência, e há pelo menos duas escolas infantis que 

distam menos de um quilômetro do local, além de outras oito escolas, que distam 

menos de dois quilômetros da referida moradia. 

Portanto, também é procedente a causa de aumento de pena descrita na 

inicial. 

[...] 

  

A Corte estadual, por sua vez, manteve inalterada a incidência da 

majorante em questão, sob o fundamento de que os documentos de fls. 39⁄43 

comprovam, estreme de dúvidas, que o crime foi praticado nas cercanias de 

estabelecimentos de ensino e hospitalares (fl. 78). 

Segundo o disposto no inciso III do art. 40 da mencionada lei federal, in 

verbis: 
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Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de 

um sexto a dois terços, se: 

[...] 

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações 

deestabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades 

estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, 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;  

  

O espírito da lei, ao que transparece, foi o de punir com maior rigor 

aquele que, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e 

facilitada a prática do tráfico de drogas, aqui incluídos quaisquer dos núcleos 

previstos no art. 33 da Lei 11.343⁄2006, e não apenas o comércio, justamente 

porque em locais como tais, mais fácil é ao traficante passar despercebido à 

fiscalização, sendo maior, consequentemente, a reprovabilidade de sua conduta. 

Nesse contexto, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi ensinam que: 

Os locais enumerados, em geral mais visados pelos traficantes em virtude da 

reunião de pessoas, fazem com que o perigo à saúde pública seja maior se a 

infração, em qualquer de suas fases de execução ou formas, ocorrer em seu 

interior ou proximidades. Para a incidência da majorante, evidentemente há 

necessidade de que o agente saiba que está nas imediações ou no interior de um 

dos estabelecimentos enumerados, mas não exige a lei que esse estabelecimento 

seja especialmente visado pelo delinqüente. Basta a proximidade física e o 

conhecimento dessa proximidade. (Lei de Drogas Anotada. 2ª ed. Saraiva, pág. 

145).  

Na hipótese dos autos, mostra-se devida a incidência da majorante em 

comento, uma vez que restou devidamente comprovado que o paciente atuava 

próximo a estabelecimento hospitalares e de ensino, pouco importando se ele 

estava ou não visando especialmente atingir estudantes desse estabelecimento 

ou efetivamente comercializando entorpecentes diretamente com os alunos das 

escolas. 

Ademais, não há como prosperar a alegação do impetrante no sentido de 

que deveria ser afastada a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas em 

razão de a substância entorpecente não ter sido direcionada a tais 

estabelecimentos, uma vez que, segundo entendimento deste Superior Tribunal: 

A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas imediações de 

estabelecimento de ensino torna dispensável a comprovação de que o paciente 

comercializava entorpecentes diretamente com os alunos da escola (HC n. 

163.674⁄SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 30⁄11⁄2011). 
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No mesmo sentido: HC n. 121.793⁄SP, Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 31⁄8⁄2011. 

Por essas razões, não há como considerar que as instâncias ordinárias 

incidiram em constrangimento ilegal, uma vez que apontaram elementos 

concretos que ensejaram o reconhecimento da causa especial de aumento de pena 

prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343⁄2006, sendo certo que, para 

concluir diversamente, no sentido de que o acusado não sabia da existência 

específica de tais estabelecimentos nas proximidades em que ocorreu a 

traficância, como sugere o impetrante, seria necessário o revolvimento de todo 

o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, 

como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 

No que tange ao almejado reconhecimento da causa especial de 

diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Juiz singular entendeu 

inviável reconhecê-la em favor do paciente, uma vez que ausentes os requisitos 

para tanto (fl. 60). 

O Tribunal de Justiça estadual, por seu turno, considerou que a 

quantidade de droga apreendida desautoriza a redução com supedâneo no § 4º 

do art. 33 da Lei n. 11.343⁄06, até porque é forte indicativo de que o acusado se 

dedique a atividades criminosas ou mesmo integre organização criminosa (fl. 

79 – grifo nosso). 

De plano, cumpre salientar que a mens legis da causa especial de 

diminuição prevista no art. § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343⁄2006 é justamente 

punir, com menor rigor, o pequeno traficante, que não faz do tráfico de drogas o 

seu meio de vida, mas que, cometendo um fato isolado na sua vida, acaba por 

incidir na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. Tanto é 

assim que exige, além da primariedade e dos bons antecedentes, a não integração 

em organização criminosa e a não dedicação a atividades delituosas. 

Nessa linha de raciocínio, este Superior Tribunal consagrou o 

entendimento de que a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a 

outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência 

da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343⁄06, caso em que estará 

evidenciada a dedicação à atividade criminosa (Precedentes), ora como fator 

que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como 

parâmetro para definir o quantum da redução da pena (REsp n. 1.021.782⁄RS, 

Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 22⁄3⁄2010). 

Na espécie dos autos, infere-se que as instâncias ordinárias negaram a 

aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento com base nas 

circunstâncias do caso concreto, as quais levaram a crer que o paciente se 

dedicaria a atividades delituosas ou mesmo integraria organização 
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criminosa, haja vista a elevada quantidade de drogas apreendidas, qual 

seja,  53.420,92 g (cinquenta e três quilos, quatrocentos e vinte gramas e 

noventa e dois decigramas) de cocaína, bem como de apetrechos destinados 

ao preparo da substância entorpecente para futura distribuição, com detalhe para 

a prensa (fl. 77). 

Dessa forma, não se pode considerar ilegal a sentença condenatória no 

ponto em que deixou de aplicar ao paciente a causa especial de diminuição de 

pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343⁄2006, nem o acórdão impugnado 

no ponto em que, fundamentadamente, a manteve, tendo em vista a existência 

de elementos concretos que evidenciaram que o paciente se dedicava a atividades 

delituosas, especialmente ao crime de tráfico de drogas. 

Ademais, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de 

que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas nem integraria 

organização criminosa, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto 

fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, 

é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 

Nesse sentido, confira-se: HC n. 189.432⁄SP, Ministro Og Fernandes, 

Sexta Turma, DJe 1º⁄7⁄2011. 

Ainda, não se pode olvidar que o Juiz sentenciante, por ocasião da 

dosimetria da pena, reconheceu a ausência de bons antecedentes – haja vista a 

anotação constante na fl. 183 dos autos principais (fl. 60) –, circunstância que 

reforça a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena 

prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu favor, tendo em vista a vedação 

legal expressa da concessão dessa benesse aos possuidores de maus 

antecedentes. 

A propósito, confira-se o disposto no mencionado dispositivo legal: 

  

§ 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. 

  

Ante o exposto, denego a ordem”. 

  

 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do v. acórdão recorrido. 
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- COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 A situação tratadas nos julgados confrontados é 

semelhante. Discute-se a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, 

da Lei nº 11.343/06 e se basta para a sua caracterização que o agente 

atue próximo a estabelecimentos de ensino e hospitalares. 

 Para o acórdão recorrido: 

 

“A pena foi acrescida em um terço pela causa de 

aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei Antidrogas. A 

despeito da comprovação de que nas imediações do local dos 

fatos havia dois estabelecimentos de ensino e um posto de saúde, 

de modo a indicar maior reprovabilidade da conduta delituosa, 

considero insuficiente para a caracterização da majorante tão-

somente o critério objetivo.  

Nesse aspecto, reformulo meu entendimento para 

acompanhar a tese de que a causa de aumento exige, para a sua 

comprovação, outros elementos de convicção idôneos para 
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reconhecer que o réu visava alcançar indivíduos daquela 

comunidade. 

 

 Já para o aresto paradigma: 

 

“Relativamente à causa especial de aumento de pena 

prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, o Juiz 

sentenciante consignou que os fatos ocorreram nas imediações de 

escolas e hospitais, conforme pesquisas de fls. 39⁄43 (fl. 59). Nesse 

contexto, destacou que (fl. 59): 

  

[...] 

Observa-se que há um hospital público que dista menos de 

um quilômetro do local em referência, e há pelo menos duas 

escolas infantis que distam menos de um quilômetro do local, 

além de outras oito escolas, que distam menos de dois 

quilômetros da referida moradia. 

Portanto, também é procedente a causa de aumento de 

pena descrita na inicial. 

[...] 

  



31 

 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

 

Apelação Criminal nº 0005443-26.2010.8.26.0019 

A Corte estadual, por sua vez, manteve inalterada a 

incidência da majorante em questão, sob o fundamento de que os 

documentos de fls. 39⁄43 comprovam, estreme de dúvidas, que o 

crime foi praticado nas cercanias de estabelecimentos de ensino e 

hospitalares (fl. 78). 

Segundo o disposto no inciso III do art. 40 da mencionada 

lei federal, in verbis: 

  

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são 

aumentadas de um sexto a dois terços, se: 

[...] 

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou 

imediações deestabelecimentos prisionais, de ensino ou 

hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, 

recreativas, esportivas, ou beneficentes, 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;  

  

O espírito da lei, ao que transparece, foi o de punir com 

maior rigor aquele que, dada a maior aglomeração de pessoas, 

tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas, 

aqui incluídos quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 
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11.343⁄2006, e não apenas o comércio, justamente porque em 

locais como tais, mais fácil é ao traficante passar despercebido à 

fiscalização, sendo maior, consequentemente, a reprovabilidade 

de sua conduta. 

Nesse contexto, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi 

ensinam que: Os locais enumerados, em geral mais visados pelos 

traficantes em virtude da reunião de pessoas, fazem com que o 

perigo à saúde pública seja maior se a infração, em qualquer de 

suas fases de execução ou formas, ocorrer em seu interior ou 

proximidades. Para a incidência da majorante, evidentemente há 

necessidade de que o agente saiba que está nas imediações ou no 

interior de um dos estabelecimentos enumerados, mas não exige a 

lei que esse estabelecimento seja especialmente visado pelo 

delinqüente. Basta a proximidade física e o conhecimento dessa 

proximidade. (Lei de Drogas Anotada. 2ª ed. Saraiva, pág. 145).  

Na hipótese dos autos, mostra-se devida a incidência da 

majorante em comento, uma vez que restou devidamente 

comprovado que o paciente atuava próximo a estabelecimento 

hospitalares e de ensino, pouco importando se ele estava ou não 

visando especialmente atingir estudantes desse estabelecimento 

ou efetivamente comercializando entorpecentes diretamente com 

os alunos das escolas. 

Ademais, não há como prosperar a alegação do impetrante 

no sentido de que deveria ser afastada a majorante prevista no 
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art. 40, III, da Lei de Drogas em razão de a substância 

entorpecente não ter sido direcionada a tais estabelecimentos, 

uma vez que, segundo entendimento deste Superior Tribunal: A 

constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas 

imediações de estabelecimento de ensino torna dispensável a 

comprovação de que o paciente comercializava entorpecentes 

diretamente com os alunos da escola (HC n. 163.674⁄SP, Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 30⁄11⁄2011). 

No mesmo sentido: HC n. 121.793⁄SP, Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 31⁄8⁄2011”. 

 

 Em resumo, para o acórdão recorrido, “A despeito da 

comprovação de que nas imediações do local dos fatos havia dois 

estabelecimentos de ensino e um posto de saúde, de modo a indicar maior 

reprovabilidade da conduta delituosa, considero insuficiente para a 

caracterização da majorante tão-somente o critério objetivo”, enquanto que 

para o aresto paradigma, “mostra-se devida a incidência da majorante em 

comento, uma vez que restou devidamente comprovado que o paciente 

atuava próximo a estabelecimento hospitalares e de ensino, pouco 

importando se ele estava ou não visando especialmente atingir estudantes 

desse estabelecimento ou efetivamente comercializando entorpecentes 

diretamente com os alunos das escolas”. 
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 Divergentes as orientações jurisprudências, deve prevalecer 

nestes autos a mesma adotada pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para caracterizar a majorante do inciso III do art. 40 da Lei 

Antidrogas, cassando neste aspecto o v. acórdão recorrido. 

 

 

 

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstra a divergência 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, cassando-se parcialmente o v. acórdão impugnado, para 

restaurar a incidência da causa especial de aumento de pena do inciso III 

do art. 40 da Lei nº 11.343/06 na condenação do recorrido WALFRAN 

FARIAS DE SOUZA. 

 São Paulo, 4 de dezembro de 2012. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 
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