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A Favor A Favor

(...)
CONSUNÇÃO  –  ARTIGO  34 DA  LEI  Nº
11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS. O tipo
penal  previsto  no  artigo    34   da  Lei  nº  
11.343  /2006 é subsidiário em relação ao 33  ,
de  modo  que  a  posse  ou  guarda  de
instrumentos  destinados  à  fabricação  de
drogas,  uma  vez  praticadas  no  mesmo
contexto fático do tráfico e com a finalidade
de  comercialização  do  entorpecente
produzido,  constituem  atos  preparatórios
do  crime-fim  mais  grave,  razão  pela  qual
hão de ser por este absorvidas, observado o
princípio da consunção. 
(...)
(STF – HC 170640/SP – Primeira Turma – Rel.
Min.  Marco  Aurélio  –  Julgamento
11/02/2020 – Publicação 07/04/2020).

Link

(...)
TRÁFICO,  ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE  DE  INSTRUMENTOS  PARA
PRODUÇÃO  DE  DROGAS.  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE
FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
1.  A moldura factual  retratada  no acórdão
impugnado  revela  que  as  condutas
praticadas  pelo  recorrente  configuraram
delitos  autônomos,  a  impossibilitar  o
reconhecimento do princípio da consunção.
(...)
3.  Embora  seja  possível,  em  princípio,  o
reconhecimento  da  absorção  do  crime do
art. 34 pelo tipo do art. 33 da Lei de Drogas,
na concreta situação dos autos as instâncias
de  origem  decidiram  que  a  posse  do
maquinário  destinado  à  fabricação  de
drogas  não configurou meio necessário ou
fase  normal  da  execução  do  tráfico
praticado pelo ora paciente.  De modo que
inexiste  ilegalidade  flagrante  ou  abuso  de
poder que autorize o provimento do agravo
regimental  ou  a  concessão  da  ordem  de
ofício. 
(...)
(STF – HC 138079 AgR/SP – Primeira Turma –
Rel.  Min.  Roberto  Barroso  –  Julgamento
16/10/2017 – Publicação 27/10/2017).

Link
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AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS
(...)  E  POSSE  ILEGAL  DE  MUNIÇÕES.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 34 DA LEI
N. 11.343/2006.  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA  CONSUNÇÃO.  ACÓRDÃO  IMPUGNADO

HABEAS  CORPUS.  PACIENTE  CONDENADO
PELOS  CRIMES  TIPIFICADOS  NOS  ARTS.  33,
CAPUT,  E  34  DA  LEI  N.  11.343/2006,  EM
CONCURSO  MATERIAL.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO  DO  SEGUNDO  DELITO  PELA
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur421785/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur376233/false


QUE CONCLUIU  PELA  INDEPENDÊNCIA  DAS
CONDUTAS,  CONSIDERANDO  A
QUANTIDADE  DE  INSUMOS  E  AS
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. 
(...)
(STJ  –  AgInt  no  AREsp  1237014/SP  –  Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma –
Julgado 21/08/2018 – DJe 03/09/2018).

Link

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33, 34 E 35, TODOS
DA LEI N. 11.343/2006.  [...].  ARTS. 33 E 34 DA
LEI  N.  11.343/06.  PRINCÍPIO  DA CONSUNÇÃO.
INVIABILIDADE.  AUTONOMIA  DAS  CONDUTAS.
[…]  7. O tráfico de maquinário visa proteger a
"saúde pública, ameaçada com a possibilidade
de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se
conduta que pode ser considerada como mero
ato preparatório. Portanto, a prática do art. 33,
caput,  da  Lei  de  Drogas  absorve  o  delito
capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que
não  fique  caracterizada  a  existência  de
contextos  autônomos  e  coexistentes,  aptos  a
vulnerar  o  bem  jurídico  tutelado  de  forma
distinta.  Deve  ficar  demonstrada  a  real
lesividade  dos  objetos  tidos  como
instrumentos  destinados  à  fabricação,
preparação,  produção  ou  transformação  de
drogas,  ou  seja,  relevante  analisar  se  os
objetos  apreendidos  são  aptos  a  vulnerar  o
tipo  penal  em  tela.  No  caso  dos  autos,  a
apreensão  de medidores,  aquecedores,  fogão
de  boca,  liquidificador  industrial,  5  (cinco)
liquidificadores  de  uso  doméstico,  triturador
elétrico,  8  (oito)  peneiras,  diversas  fitas
isolantes,  tanques/tóneis,  sendo  3  (três)  de
tamanho grande e 2 (dois) pequenos, 2 (duas)
balanças de precisão, 3 (três) minibalanças de
precisão,  6  (seis)  fardos  de  sacos  plásticos
transparentes e 1 (um) galão de 20 (vinte) litros
de amoníaco, todos com resquícios de cocaína
em pó ou já transformada em crack, bem como
a  existência  de  provas  que  demonstram  a
existência  de  laboratório  destinado  ao
refinamento  de  cocaína  e  da  transformação
desta em crack, demonstram a autonomia das
condutas  e  inviabilizam  a  incidência  do
princípio  da  consunção,  por  não  serem esses

INVIABILIDADE.  CRIMES  AUTÔNOMOS.
PRECEDENTES. 
1. O princípio da consunção resolve o conflito
aparente de normas penais quando um delito
menos grave é meio necessário ou normal fase
de  preparação  ou  execução  de  outro  mais
danoso.  Nessas  situações,  o  agente  apenas
será responsabilizado pelo último crime. Para
tanto, porém, imprescindível a constatação do
nexo de dependência entre as condutas a fim
de  que  ocorra  a  absorção  da  menos  lesiva
pela mais nociva. Doutrina.
2.  O  crime  descrito  no  34  da  Lei  n.
11.343/2006  busca  coibir  a  produção  de
entorpecentes,  enquanto  a  norma
incriminadora  do  tráfico  de  estupefacientes
possui  como  objetivo  obstar  a  disseminação
dos materiais tóxicos. Sendo assim, nos termos
da  orientação  jurisprudencial  desta  Casa,
necessário avaliar, para fins de  incidência do
princípio da consunção, a concreta lesividade
dos  instrumentos  destinados  à  fabricação,
preparação  ou  transformação  dos
entorpecentes. Precedentes.
3. Na espécie, os condenados, além de terem
em  depósito  certa  quantidade  de
entorpecentes  para  fins  de  mercancia,
armazenavam,  em  significativa  escala,
maquinários e utensílios – balanças, tachos e
substâncias  para  mistura,  com  peso  total,
conforme  auto  de  apreensão,  de  dezenove
quilogramas  –   que  não  se  destinavam
somente  à   preparação  dos  estupefaciente
encontrados no momento da prisão dos réus,
compondo,  para  além  disso,  laboratório  que
funcionava  de  forma  autônoma,
proporcionando  a  preparação  de  número
muito  maior  de  substâncias  estupefacientes.
Desse modo, inviável a incidência do princípio
da  consunção,  porquanto  evidenciada  a
independência  entre  as  condutas,  ou  seja,  a
fabricação  ou  transformação  dos  materiais
tóxicos não operou como meio necessário para
o crime de tráfico de entorpecentes.
4. Habeas corpus denegado.

Link

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1605723&num_registro=201600441403&data=20170530&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1741628&num_registro=201800108625&data=20180903&formato=PDF


objetos  meios  necessários  ou fase normal  de
execução do tráfico de drogas.

(STJ;  AgRg no AREsp 303.213/SP,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,
julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013)
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APELAÇÃO.  PENAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO  (ART.  33,
CAPUT,  E  ART.  34,  AMBOS  DA  LEI  Nº
11.343/2006,  E  ART.  12,  DA  LEI  Nº
10.826/2003).  (...)  ART.  34,  DA  LEI  Nº
11.343/2006.  ABSOLVIÇÃO,  DE  OFÍCIO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
(...)
d)  É  aplicável  ao  caso  o  princípio  da
consunção  entre o crime do art. 33, caput,
da  Lei  nº  11.343/06,  e  o  do  art.34,  da
mesma lei, em razão de que este serviu de
meio para a realização do delito-fim (tráfico
de drogas).--Apelação Criminal nº 1.127.700-
2-
(...)
(TJPR – 3ª C.  Criminal  – AC – 1127700-2 –
Campo Largo – Rel. Des. Rogério Kanayama –
Unânime – Julgamento 03/04/2014)

Link

PENAL.  DELITOS DOS ARTS. 33, CAPUT, E 34,
AMBOS  DA  LEI  Nº  11.343/06.  DELITO  DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)  DELITO DO
ART.  34,  DA LEI  Nº  11.343/06.  ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO,  DE  OFÍCIO,  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  DELITO  DE  TRÁFICO ABSORVE
O  DE  UTILIZAR  INSTRUMENTO  DESTINADO
AO MANUSEIO DE ENTORPECENTES. 
(...)
2. Pelo princípio da consunção, o crime maior
e  mais  grave  previsto  no  art.  33,  caput,
absorve  o  tipo  penal  em  exame,  legalmente
entendido como crime-meio menos grave. Por
isso,  o  crime  de  petrechos  deve  ser
considerado tipo penal subsidiário em relação
ao tráfico ilícito de drogas (...)" (TJPR - AC nº
539.022-1  3ª C.C. - Rel. Des. Marques Cury - DJ
de 03.04.2009). 
(...)

(TJPR – 3ª C. Criminal – AC – 805854-4 – São
José dos Pinhais – Rel. Des. Rogério Kanayama
– Unânime – Julgamento 19/01/2012)

Link

https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11224093/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-805854-4#integra_11224093
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11639881/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1127700-2#integra_11639881

