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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0116794-37.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são 
apelantes/apelados JEFERSON FAGUNDES DOS SANTOS e SAMUEL JOSE 
DOS PRAZERES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso ministerial 
e deram parcial provimento ao recurso de Jefferson e Samuel apenas para reduzir as 
penas de multa para 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, mantida, no mais, a 
bem lançada r. sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Corrija-se a autuação, para fazer constar o nome correto de Jefferson Sercundes dos 
Santos. Comunique-se incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LOURI 
BARBIERO (Presidente) e GRASSI NETO.

São Paulo, 11 de setembro de 2014. 

Moreira da Silva
 Relator

(assinatura eletrônica)



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0116794-37.2012.8.26.0050 São Paulo  Voto  nº 18.326 2

APELAÇÃO N° 0116794-37.2012.8.26.0050

APTES/APDOS: JEFERSON FAGUNDES DOS SANTOS E SAMUEL JOSE 

DOS PRAZERES 

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 18.326

EMENTA: Apelações criminais  Tráfico ilícito de 
entorpecentes e associação para o tráfico - Sentença 
condenatória pelo tráfico e absolutória pela associação  
Apelo ministerial pleiteando a condenação dos réus pelo 
crime de associação e recurso defensivo pugnando pela 
absolvição do crime de tráfico e, subsidiariamente, pela 
redução das penas, pelo reconhecimento da delação 
premiada para Jefferson, pela substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela 
fixação de regimes prisionais mais brandos - 
Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria 
demonstradas  Depoimentos de policiais valiosos na 
elucidação dos fatos  Confissão de Jefferson 
corroborada pelas demais provas produzidas sob o 
crivo do contraditório - Condenações bem editadas, com 
base em sólido e convincente acervo probatório  
Incabível o reconhecimento da delação premiada, pois o 
apelante Jefferson, quando ouvido em Juízo, apenas 
confessou a prática do tráfico e não indicou a 
participação do corréu  Na terceira fase, mantida a 
fração de 1/3 para a redução das penas, com base no 
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, em virtude da 
grande quantidade de entorpecentes - Sanções 
pecuniárias reduzidas a 333 (trezentos e trinta e três) 
dias-multa, de forma a compatibilizá-las ao cálculo 
utilizado para a fixação das penas corporais  
Gravidade concreta da conduta dos réus que revela a 
sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a 
manutenção do regime eleito, servindo, de resto, como 
obstáculo à substituição das penas corporais por 
restritivas de direitos  Quanto ao crime de associação 
para o tráfico: materialidade e autoria não 
demonstradas - Acervo probatório insuficiente para o 
desate condenatório  Inexistência nos autos provas 
cabais do vínculo associativo duradouro entre os 
apelantes, sob os aspectos da estabilidade e 
permanência. Recurso ministerial improvido e apelo 
defensivo parcialmente provido.
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1. Ao relatório da r. sentença monocrática da 

lavra da MMª. Juíza de Direito Dra. Maria de Fátima dos Santos Gomes 

Muniz de Oliveira, acrescenta-se que Samuel José dos Prazeres e 

Jefferson Sercundes dos Santos foram condenados, por infração ao 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 3 (três) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 340 (trezentos 

e quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal, e absolvidos da 

imputação contida no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformados, recorrem. 

O Ministério Público, sob a alegação de 

restarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva imputada aos 

réus pelo crime de associação para o tráfico, pugna pela condenação 

deles, nos termos da denúncia.

Samuel e Jefferson, acenando com a 

fragilidade probatória e ausência de prova da materialidade, requerem a 

absolvição pelo crime de tráfico. Subsidiariamente, Samuel pleiteia a 

aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 

11.343/06 na fração máxima; a redução das penas em virtude do 

reconhecimento da delação premiada; a fixação de regime aberto e a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e 

Jefferson requer a fixação de regime semiaberto para o início do 

cumprimento da pena corporal.

Processados e contra-arrazoados os recursos, 
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em que os apelados opinam pelo improvimento, manifesta-se a d. 

Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento dos apelos defensivos e 

ministerial.

É o relatório.

2. O recurso ministerial não comporta 

provimento e o apelo defensivo merece parcial provimento. 

Os réus Jefferson Sercundes dos Santos e 

Samuel José dos Prazeres foram processados pelos crimes de tráfico 

ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico, porque 

Jefferson, no dia 23 de dezembro de 2012, por volta de 12h30min, na 

Rua Eurico de Azevedo Marques, altura do nº 50, Capital, trazia consigo, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, para entrega a consumo de terceiras pessoas, 15 

invólucros de plástico contendo cocaína, com peso líquido total de 

13,50g.; 15 “trouxinhas” de plástico contendo maconha, com peso 

líquido total de 22,05g., e 3 sacos plásticos contendo pedras de crack, 

com peso líquido total de 2,30g., substâncias que submetidas a exames 

os resultados revelaram-se positivos para cocaína e Cannabis sativa L.

Consta, ainda, que, na mesma data, na Rua 

Maria Barbosa, altura do nº 37, Capital, Samuel transportava, no interior 

do veículo GM/Vectra GLS, cor branca, placas HRE-6466/SP, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

para entrega a consumo de terceiras pessoas, 291 invólucros plásticos 

contendo cocaína, com peso líquido total de 244,44g., e 50 “trouxinhas” 
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de plástico contendo maconha, com peso líquido total de 82,50g., 

substâncias que submetidas a exames os resultados revelaram-se 

positivos para cocaína e Cannabis sativa L.

Consta, também, que na mesma data e 

horário, nesta Capital, Jefferson e Samuel associaram-se para o fim de 

praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (fls. 

01D/02D).

2.1. Dos crimes de tráfico de 

entorpecentes:

A materialidade do delito apresenta-se 

cumpridamente demonstrada não apenas pelos autos de prisão em 

flagrante (fls. 02/19) e de exibição e apreensão (fls. 38/40), senão 

também e especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 41/44) 

e de exame químico-toxicológico (fls. 102/105), que apresentaram 

resultados positivos para cocaína e Cannabis sativa L.

Importante frisar que não há qualquer 

irregularidade na realização de exame por amostragem em 

entorpecentes apreendidos com os réus, principalmente porque as 

substâncias foram devidamente relacionadas no auto de exibição e 

apreensão e avaliadas nos laudos de constatação prévia (fls. 41/44), 

que revelaram que todo o material apreendido era composto por 

maconha e cocaína.

Ademais, verifica-se que a análise de pequena 

porção de substâncias entorpecentes apreendidas revela-se mais 
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consentânea com a necessidade de se garantir maior agilidade e 

presteza na realização do exame pericial.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento 

desta Colenda Corte de Justiça:

“(...) Não prospera a alegação defensiva de 

atipicidade material do delito pela falta de perícia 

da totalidade do material entorpecente apreendido em 

poder do apelante. Em primeiro lugar, o ordenamento 

não determina a quantidade da droga apreendida que 

deverá ser periciada para se atestar a materialidade 

do crime e menos ainda diz que deve ser sua 

totalidade. Isto porque a perícia realizada por 

amostragem é válida e plenamente aceita em nosso 

ordenamento, sendo desnecessário, portanto, examinar 

toda a droga apreendida para que fique comprovada a 

materialidade da conduta, hipótese que só seria 

admitida em se houvesse fundada dúvida quanto à 

integridade da perícia ou a possibilidade de não se 

tratar de substância homogênea, o que claramente não 

é a hipótese dos autos, afinal o laudo de exame 

químico toxicológico foi regular e tempestivamente 

juntado às fls. 45/47, sendo certo que atestou se 

tratar de cocaína e maconha e não foi impugnado pela 

defesa (...)”1

1 - Apelação Criminal nº 0031062-54.2013.8.26.0050, Relator: Des. Renê Ricupero, 13ª Câmara de Direito Criminal, 

Julgado em 05.06.2014.
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“(...) Para a comprovação da quantidade e espécie do 

entorpecente não é necessária a submissão da 

integralidade da substância apreendida à análise por 

perito oficial. O exame por amostragem visa a 

facilitar e tornar mais ágil o trabalho da polícia 

técnico-científica, consideradas as dificuldades que 

implicariam a remessa, recebimento e guarda dos 

entorpecentes, muitas vezes apreendidos em grandes 

quantidades. No mais, constou expressamente do auto 

de exibição e apreensão a quantidade das pedras 

constituídas supostamente pela substância 

entorpecente denominada “crack”; a referida droga 

teve sua espécie e seus pesos bruto e líquido, 22,4g 

e 11,9g, respectivamente, atestados no laudo de 

constatação provisória, assim como sua forma de 

acondicionamento. A remessa de pequena quantidade da 

referida substância para a análise técnica definitiva 

não afasta a prova da materialidade delitiva. Convém 

enfatizar que o perito oficial atestou, conforme já 

reconhecido no laudo de constatação provisória, que a 

droga se tratava de cocaína, na forma de “crack”. O 

caráter entorpecente, necessário à configuração do 

crime de tráfico, está demonstrado, nos termos do 

art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e  o 
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 art. 66, todos da Lei nº 11.343/06 (...)”.2

Observa-se, ainda, que o simples fato de uma 

das substâncias (crack) não ter sido analisada no laudo de exame 

químico-toxicológico em nada compromete ou ofusca a prova da 

materialidade, haja vista que o restante da droga foi devidamente 

examinada, sendo constatada a presença de cocaína e maconha com os 

agentes.

A autoria atribuída aos réus, igualmente, 

exsurge incontroversa. 

Os réus permaneceram silentes na fase 

extrajudicial, como lhes assegura a Carta Constitucional de 1988 (fls. 07 

e 16).

Em Juízo, Samuel negou a prática delitiva, 

dizendo que estava passando ao lado do veículo, procurando uma casa 

para alugar, quando foi abordado pelos policiais. Ademais, afirmou que 

não conhecia Jefferson (fls. 113 e mídia audiovisual de fls. 130).

Jefferson, por sua vez, confessou a propriedade 

do entorpecente, disse que o Vectra branco era de sua propriedade, 

informou que estava com a chave do veículo e indicou o local onde ele 

estava estacionado. Disse que os policiais seguiram ao local informado e 

apreenderam outras porções de drogas no veículo, as quais também lhe 

2 - Apelação Criminal nº 0043310-52.2013.8.26.0050, Relator: Des. Francisco Bruno, 10ª Câmara de Direito Criminal, 

Julgado em: 24.02.2014.
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pertenciam. Afirmou que o rapaz encontrado no local era desconhecido e 

negou tê-lo indicado como o gerente do nefasto comércio (fls. 114 e 

mídia audiovisual de fls. 130).

A confissão de Jefferson merece inteira 

credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância 

nos demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente 

sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).

Ademais, verifica-se que a prova produzida nos 

autos é adversa à versão exculpatória trazida por Samuel.

Com efeito, o policial militar Elivar Gomes da 

Silva, corroborado na essência pelo também policial militar Ivan Pereira 

de Azevedo (fls. 110 e mídia audiovisual de fls. 130), relatou que estava 

em patrulhamento quando avistou Jefferson mexendo nos arbustos na 

praça e localizou a quantia de droga no bolso da calça dele, além de uma 

quantia em dinheiro. Jefferson disse que realizava o tráfico na biqueira e 

que o gerente estava na rua de trás, em um veículo de cor branca. Pediu 

o apoio de outra viatura e todos seguiram ao local indicado, onde 

efetuaram a abordagem de Samuel, na condução do veículo, com uma 

bolsa de mão localizada embaixo do banco do carro contendo drogas, 

dinheiro e papel de contabilidade. Afirmou, ainda, que não se recordava 

da versão apresentada por Samuel durante a abordagem e alegou que o 

agente, quando ouvido na delegacia, disse que não sabia sobre a 

existência de droga no veículo (fls. 111 e mídia audiovisual de fls. 130).

O policial militar Franklin Fontes Catarino 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0116794-37.2012.8.26.0050 São Paulo  Voto  nº 18.326 10

afirmou que foi chamado para dar apoio à patrulha que acabara de 

abordar Jefferson, o qual indicou o local onde estava o gerente da 

biqueira (na rua de cima em um veículo branco). Para lá se dirigiram e 

encontraram Samuel na condução de um veículo branco que estava 

estacionado. Dentro do carro, sob o banco, localizaram uma bolsa de 

mão contendo entorpecente e dinheiro. Esclareceu que Samuel 

confessou ser o gerente do tráfico e afirmou que estava fazendo o 

recolhe (fls. 112 e mídia audiovisual de fls. 130).

Não se pode olvidar que tais depoimentos 

merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam os réus e 

não tinham motivo para incriminá-los, se eles não estivessem mesmo a 

cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e 

harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar 

convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé 

ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar 

agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar 

contas de suas atividades.

Bem a propósito, já se decidiu que a "simples 

condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), 

não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, 

por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a 

preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser 

sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não 

está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento 

prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e 
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qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame 

global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 

588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 

610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM 

83/454, 95/101 e 96/230)".3 

E mais: "Os depoimentos policiais devem 

ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado 

credenciar agentes para exercer serviço público de repressão 

ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois 

negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no 

exercício de funções precípuas".4

Importante registrar, também, como já se teve 

oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na 

jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de 

policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a 

validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser 

desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".5

De se salientar que eventuais contradições 

existentes na prova oral não têm o condão de comprometer ou obnubilar 

o sólido conjunto probatório construído neste processo, mormente em se 

considerando que, no concernente aos aspectos fundamentais dos fatos, 

tal acervo se revela coeso, consistente e convincente.

3 - Apelação Criminal nº 726.557/8-7ª Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM 

19/96.

4 - RDTJRJ 7/287.

5 - TJSC - JC 59/314.
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Outrossim, constata-se que o policial militar 

Franklin afirmou que Samuel confessou a prática do tráfico no momento 

de sua abordagem, o que foi confirmado pelo policial militar Ivan.

Ademais, verifica-se que o policial Elivar 

apenas asseverou que não se recordava da versão apresentada pelo 

apelante Jefferson no momento de sua abordagem, o que não contraria 

a versão apresentada pelos colegas.  

Demais disso, Samuel não cuidou de 

demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa 

incriminação dos policiais, o que afasta a versão exculpatória por ele 

ensaiada (fls. 113 e mídia audiovisual de fls. 130), a qual restou de todo 

isolada, sem qualquer amparo em algum adminículo probante.

Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do 

Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:

"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que 

desconsidera álibi apresentado pela defesa e não 

comprovado..."6

E mais. Não se mostra crível que pessoas 

estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a 

conspirar contra ele com tão grande quantidade de variados 

entorpecentes.

6 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, 

p. 365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ 

24.06.1996, p. 22781.
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Vale salientar, ademais, que as substâncias 

entorpecentes que Jefferson trazia consigo e Samuel transportava, pela 

diversidade, grande quantidade e forma de acondicionamento (3 porções 

de crack, com peso líquido de 2,30g.; 15 porções de cocaína, com peso 

líquido de 13,50g.; 15 porções de maconha, com peso líquido de 

22,05g.; 291 porções de cocaína, com peso líquido de 244,44g., e 50 

porções de maconha, com peso líquido de 82,50g.), denotam, já por si, 

que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E 

isto sem se considerar que a cocaína poderia permitir a confecção de 

1.289 porções, o crack outras 19 porções e a maconha 174 porções {a 

literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7 invólucros 

contendo cocaína, com o peso de 1,44g.7; e de 104 'pedras' de crack, 

com o peso de 12,9 g.8, e de 3 invólucros de maconha, com o peso de 

1,8g.9}.

Cabe observar, nesse passo, que a apreensão 

de grande quantidade de substâncias entorpecentes em poder do 

agente, além da circunstância de estarem separadas em unidades 

diferentes ou divididas em porções, conduz à segura conclusão de que 

se destinam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem 

proclamado iterativamente a jurisprudência.10

Some-se a isto o fato de que, além da 

variedade e da grande quantidade de drogas, foram apreendidos R$ 
7 - Vide STF  HC nº 111.247/MG  2ª Turma  Relator Ministro Ricardo Lewandowski  j. 27.03.2012.

8 - Vide STF  HC nº 114.390/RS  1ª Turma  Relator Ministro Luiz Fux  j. 20.08.2013.

9 - Vide STJ  RHC nº 37.033/MG  Quinta Turma  Relatora Ministra Laurita Vaz  j. 22.10.2013.

10 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301, 

49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.
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378,35 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) em 

dinheiro (fls. 38/40).

Não bastasse isso, nunca é demais lembrar 

que, para a configuração do crime de tráfico de droga, sequer é mister 

que aconteça a operação de venda da substância entorpecente, 

bastando que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, 

que as drogas destinavam-se ao fornecimento a terceiros.

Bem é de ver, nesse passo, que outro não tem 

sido o entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. 

acórdão da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques 

da Silva:

“Para configuração do crime imputado ao apelante, não 

se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o 

agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a 

substância entorpecente, não se exigindo a traditio, 

para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 

512).”11

E mais, Jefferson confessou, em Juízo, que 

realizava o tráfico no local e, informalmente aos policiais, indicou o 

corréu Samuel como sendo o gerente da biqueira, o qual também 

confirmou informalmente aos milicianos que estava fazendo a recolha.

Portanto, ao contrário dos argumentos 

sustentados pela combativa defensoria, o elenco probatório permite 

11 - Apelação Criminal nº 0014608-83.2011.8.26.0562, 6ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
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concluir que Jefferson trazia consigo e Samuel transportava as porções 

das substâncias entorpecentes que restaram apreendidas e tinham para 

as mesmas, à guisa de finalidade, a traficância, mormente em se 

considerando a confissão de Jefferson da prática de tráfico no local, a 

apreensão de grande quantidade de drogas com os réus, além de 

considerável quantia de dinheiro, a indicação precisa do lugar aonde o 

veículo branco, conduzido por Samuel, estava estacionado com a maior 

parte dos entorpecentes, a informação fornecida por Jefferson aos 

policiais de que Samuel era o gerente da biqueira e a confissão informal 

de Samuel da prática do tráfico.

Destarte, suficientemente provadas a 

materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja 

tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e 

culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer 

causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar 

mesmo a violação, pelos réus, da norma de proibição insculpida no 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, razão por que era mesmo 

inarredável o provimento condenatório por tráfico ilícito de 

entorpecentes, como bem proclamado pela eminente Magistrada 

sentenciante.

As penas comportam diminuto reparo.

A base foi fixada no mínimo legal para ambos 

os réus.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias 
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agravantes e atenuantes com relação ao réu Jefferson.

Quanto a Samuel, a comprovada reincidência 

(certidão de fls. 77) foi compensada com a atenuante da confissão 

espontânea, no entender deste relator ao arrepio da norma inscrita no 

artigo 67 do Código Penal, o que, no entanto, subsiste irretocável mercê 

da ausência de irresignação ministerial nesse ponto e da imprescindível 

observância do princípio ne reformatio in pejus.

Na terceira fase, as penas foram reduzidas em 

1/3 (um terço), nos exatos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 

11.343/06, por conta da grande quantidade de drogas apreendida. 

Ressalte-se que o Colendo Supremo Tribunal 

Federal pacificou o entendimento no Pleno no sentido de que a 

utilização, de forma cumulativa, da grande quantidade de drogas para a 

majoração da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, 

e para o afastamento ou modulação do redutor previsto no artigo 33, 

parágrafo 4º, da mesma Lei configura inescondível bis in idem.

Ocorre, no entanto, que, no caso dos autos, a 

grande quantidade de drogas foi utilizada somente na terceira fase de 

fixação da pena, de sorte que não há bis in idem a ser considerado, 

principalmente tendo em vista o entendimento da Suprema Corte no 

sentido de que o Juiz sentenciante tem a discricionariedade de escolher 

o momento em que irá considerar tal circunstância.

Essa tem sido a orientação trazida pelo 
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Colendo Supremo Tribunal Federal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA 

LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 

PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. 

INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO PREVISTO. 

VIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA 

APREENDIDA. ELEMENTO INDICATIVO DO GRAU DE 

ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A CRIMINALIDADE. ALTO 

POTENCIAL LESIVO DA DROGA APREENDIDA. FATOR RELEVANTE 

PARA A GRADAÇÃO DA MINORANTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN 

IDEM. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 

RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO 

ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O tráfico privilegiado, com 

minorante aplicável na terceira fase da dosimetria, 

pode ter sua extensão definida à luz do montante da 

droga apreendida, permitindo ao magistrado movimentar 

a redução dentro da escala penal de um sexto a dois 

terços, mediante o reconhecimento do menor ou maior 

envolvimento do agente com a criminalidade, máxime 

por ser conhecida no processo penal a figura da 

presunção hominis ou facti, consoante precedentes da 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 

(Doutrina: LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto 

Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice 
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Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). 2. A redução 

da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, 

§4º, da Lei 11.343/2006, quando presentes os 

requisitos para a concessão do benefício, é regra in 

procedendo aplicável segundo a discricionariedade 

judicial, viabilizando que o magistrado fixe, 

fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e 

suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: 

HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 

102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 

(...)”12

“(...) O juiz sentenciante, de acordo com seu poder 

de discricionariedade, define em qual momento da 

dosimetria da pena a circunstância referente à 

quantidade e à natureza da droga será utilizada, 

desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-

se a ocorrência de bis in idem. (...)”13

Vale observar, ainda, que, no tocante a 

Jefferson, a causa de diminuição de pena sequer seria aplicável por 

conta da comprovada reincidência.

Entretanto, como a solução benevolente não foi 

objeto do recurso ministerial, não há como ser alterada sob pena de 

12 - RHC nº 116.064/MG, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgado em 10/09/13.

13 - RHC 117.990/ES  Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgado em: 20.05.2014.
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vulneração do princípio do ne reformatio in pejus.

Por fim, não há que se falar em aplicação da 

causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, 

consistente no instituto da delação premiada, em prol do apelante 

Jefferson. Isto porque, apesar de ter confessado, em Juízo, que 

praticava o crime de tráfico, ele não indicou a participação do corréu 

Samuel.

Assim, as penas corporais devem ser mantidas 

em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

As sanções pecuniárias, no entanto, observado 

o mesmo critério acima, devem ser reduzidas para 333 (trezentos e 

trinta e três) dias-multa. 

No tocante ao regime prisional, há de se 

ressaltar que, além de Jefferson ser reincidente, os réus viram-se 

condenados pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema 

jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito 

do artigo 2º, caput, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 

11.464/07, merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado 

a partir da Constituição Federal (art. 5º, XLIII). 

E mais, a gravidade concreta da conduta dos 

réus, decorrente da natureza, quantidade e diversidade das substâncias 

entorpecentes, capazes de atingir um universo de mais de um mil e 

quatrocentos usuários, revela a sua elevada danosidade social, a 
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reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, 

como obstáculo à substituição das penas corporais por restritivas de 

direitos, máxime porque estas não se mostram suficientes e socialmente 

recomendáveis (art. 44, III, CP). 

Cumpre salientar que o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em face de caso como o dos autos, assim já se 

pronunciou:

“... Não obstante o afastamento da vedação legal, 

constata-se que, no caso em apreço, a conversão da 

pena privativa de liberdade em sanções restritivas de 

direitos não se mostra socialmente recomendável, em 

razão da natureza da droga apreendida - 12 (doze) 

"pedras de crack". Precedentes. 3. (...) 4. Ordem 

denegada”.14

2.2. Do crime de associação para o tráfico:

No concernente ao delito previsto no artigo 35 

da Lei nº 11.343/06, vale lembrar que pressupõe, para a sua 

configuração, a unidade de propósitos entre os agentes com vistas à 

exploração do tráfico de drogas e, mais, as características de 

estabilidade e permanência.

Veja-se, a propósito, lição do eminente 

Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar 

14 - HC 191101 / SC - HABEAS CORPUS - 2010/0215109-3; MIN. LAURITA VAZ (1120); T5 - QUINTA TURMA, Data do 

Julgamento 25/10/2011; Data da Publicação e Fonte DJe 07/11/2011. 
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que: 

“Demanda-se a prova da estabilidade e permanência da 

mencionada associação criminosa”.15

Assim também já se pronunciou esta Corte de 

Justiça:

“Apelação Criminal. Drogas. Tráfico e Associação 

Criminosa. Apreensão de oito tabletes de maconha e 

três tijolos de cocaína. Materialidade e autoria 

induvidosas. Versão escusatória inverossímil e 

rechaçada pelos firmes depoimentos dos policiais 

responsáveis pela prisão em flagrante. Traficância 

bem demonstrada. Associação Criminosa. Melhor a 

absolvição. Nada de concreto a indicar estabilidade e 

permanência do ajuste entre os acusados. Demonstração 

de mera comparsaria episódica, apta a configurar 

apenas o concurso eventual, mas não o crime em 

apreço. Pena do delito subsistente dosada com 

critério e moderação. Reincidência comprovada em 

relação a dois acusados. Regime prisional adequado. 

Parcial provimento para, com apoio no art. 386, VII, 

do CPP, absolver os acusados do delito de associação 

para o narcotráfico, mantida no mais a r. sentença”.16

15 - Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, pág 784, Editora Revista dos Tribunais.

16 - Apelação 0000127-59.2010.8.26.0495 - Relator(a): Péricles Piza; Comarca: Registro; Órgão julgador: 1ª Câmara de 

Direito Criminal; Data do julgamento: 06/06/2011; Data de registro: 06/06/2011; Outros números: 1275920108260495. 
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É bem verdade que ficou evidenciada a prática 

do tráfico de substâncias entorpecentes pelos réus, tanto que, quanto a 

esse crime, as provas são claras, inequívocas e convincentes, consoante 

explicitado e demonstrado alhures.

Bem é de ver, contudo, que não há nos autos 

elementos probantes indicativos do vínculo associativo duradouro entre 

eles, caracterizado pela estabilidade e permanência, com o fim de 

praticarem o tráfico de entorpecentes, tratando-se, quando muito, de 

associação ocasional ou concurso de pessoas, mormente em se 

considerando que os policiais militares informaram que Jefferson 

confessou a prática do tráfico e indicou a participação de Samuel como 

gerente, mas, em nenhum momento, informou o momento em que eles 

iniciaram o nefasto comércio.

Frente a esse contexto, em vista da fragilidade 

probatória acerca do crime de associação para o tráfico, exsurge 

imperioso manter-se a absolvição proclamada na r. sentença, em 

reverência ao postulado constitucional da presunção de inocência, como, 

de resto, preconizado pelo eminente parecerista da E. Procuradoria Geral 

de Justiça.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao 

recurso ministerial e dá-se parcial provimento ao recurso de Jefferson 

e Samuel apenas para reduzir as penas de multa para 333 (trezentos e 

trinta e três) dias-multa, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença 
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monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Corrija-se a 

autuação, para fazer constar o nome correto de Jefferson Sercundes dos 

Santos. Comunique-se incontinenti.

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
(assinatura eletrônica)
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