
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.591.660 - RS (2016/0091738-6)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
RECORRIDO : CESAR JULIANO MARONEZ 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a 

decisão que, aplicando o princípio da insignificância, rejeitou denúncia oferecida em 

desfavor de CESAR JULIANO MARONEZ, incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, 

nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 87):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE DROGAS PARA 
CONSUMO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Princípio da 
insignificância. Ausência de justa causa. Para incidência da tutela da 
norma penal é necessário que se tenha presente a idéia de ofensa 
efetiva a bens jurídicos. Referida diretriz deve nortear o processo de 
criminalização primária e secundária - que deve ser aferido e 
verificado em cada caso concreto. O Direito Penal é regido por 
diversos princípios que tem a finalidade de limitar o poder punitivo 
do Estado. No caso, a conduta imputada - supostamente trazer 
consigo 0,1 g de cannabis sativa - não se reveste de lesividade social 
suficiente para ensejar repressão estatal por meio do Direito Penal. 
Constatada a insignificância da conduta que se revela atípica. 
Doutrina. Precedentes da Câmara e do Supremo Tribunal Federal.

RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, fulcrado na alínea "a" do permissivo 

constitucional, alega o representante do Parquet  negativa de vigência ao art. 28 da Lei 

n. 11.343/2006 e contrariedade ao art. 395, III, do CPP.

Aduz, em síntese, que, "na linha da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse de 

drogas para uso próprio, notadamente em face da natureza do delito, que é de perigo 

abstrato ou presumido, esgotando-se simplesmente no fato de o indivíduo carregar 
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consigo, para uso próprio, substância entorpecente ilegal" (e-STJ fl. 130). 

Acrescenta que "a pequena quantidade de droga é ínsita ao próprio 

delito, não autorizando a exclusão da tipicidade material, porque o bem jurídico 

tutelado é a saúde pública" (e-STJ fl. 130).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para, afastado o princípio 

da insignificância, determinar o retorno dos autos ao Juízo Criminal para o regular 

processamento do feito.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 143/150) e admitido o 

recurso (e-STJ fls. 163/170), manifestou-se o Ministério Público Federal, nesta 

instância, pelo seu provimento (e-STJ fls. 182/184).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, registre-se que, nos termos da Súmula n. 568 desta 

Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou 

negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

No caso, o recorrido foi denunciado por trazer consigo, para consumo 

próprio, uma porção de aproximadamente 0,104g de Cannabis Sativa L. A acusatória 

foi rejeitada com base no princípio da insignificância.

O Tribunal a quo, ao negar provimento à apelação ministerial, assim 

consignou (e-STJ fls. 91/103):

No caso concreto, a conduta denunciada - "trazer consigo,para 
consumo próprio, uma porção de aproximadamente 0,1g de cannabis 
sativa" - não é dotada de lesividade social a ponto de ensejar a 
incidência do Direito Penal, sendo o caso de manutenção da rejeição 
da denúncia por ausência de justa causa.

[...]

Outrossim, sobre a incidência do princípio da insignificância no caso 
de porte de substâncias entorpecentes para consumo próprio, 
menciono precedente do Supremo Tribunal Federal que enunciou, 
pela primeira vez, ainda em 2012, a possibilidade de considerar o 
princípio da insignificância em situações semelhantes, após 
manifestação favorável do Subprocurador-Geral da República sendo 
o caso de dizer que, no precedente o exame era de posse de maconha 
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(0,6g) para uso próprio.

Assim sendo, pela inexistência de lesividade e ofensa concreta a 
qualquer bem jurídico, ausente justa causa para o exercício da ação 
penal, sendo a manutenção do desfecho originário medida impositiva.

O STF já consagrou o entendimento no sentido de ser possível a 

aplicação do princípio da insignificância, desde que observada a presença dos 

seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma 

periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 98.152/MG, 

Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 

Segundo o STF, a lei penal não deve ser invocada para atuar em 

hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da 

insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de 

interpretação restrita do tipo penal. 

A jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de aplicação do 

princípio da insignificância ao delito de posse de droga para consumo próprio, 

independentemente da natureza e quantidade do entorpecente apreendido.

O crime é de perigo abstrato e contra a saúde pública, sendo 

irrelevante a pequena quantidade de droga apreendida.

Confiram-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO 
FEITO NO STJ. DESNECESSIDADE. POSSE DE ENTORPECENTE. 
USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

2.  Em  se  tratando  do  crime  de  posse  de entorpecente para uso 
próprio,  esta  Corte  firmou  entendimento no sentido de que não se 
aplica  ao  delito  do  art. 28 da Lei nº 11.343/2006 o princípio da 
insignificância,  uma  vez  que  o  bem jurídico protegido é a saúde 
pública  e,  tratando-se  de  delito  de perigo abstrato, afigura-se 
irrelevante a quantidade de droga apreendida.

3. Agravo regimental improvido.
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(AgRg no REsp 1576825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 
15/03/2016)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE 
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO 
PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 
83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime 
de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 
11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena 
quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em 
questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC 
n. 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/5/2013).

2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 
14/4/2015, DJe 23/4/2015).

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 

255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para, afastado o 

princípio da insignificância, determinar o regular processamento do feito.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 17 de maio de 2016.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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