
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2015.0000146735

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação  nº 

3005595-56.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante 

DENER RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM,  em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria 

preliminar, negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U." de 

conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

EDISON BRANDÃO (Presidente sem voto), EUVALDO CHAIB E IVAN 

SARTORI.

São Paulo, 10 de março de 2015

Luis Soares de Mello

RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Voto nº 34.431
Apelação Criminal nº 3005595-56.2013.8.26.0071
Comarca: Bauru
(4ª Vara Judicial  proc. nº 2.268/14)
Juiz: Dr. Fábio Correia Bonini
Apelante: Dener Ribeiro dos Santos (ou Denner 

Ribeiro dos Santos)
Apelado: Ministério Público (Dr. Julio Cesar 
Rocha Palhares)

EMENTA: Lei de Drogas (nº 11.343/06). Preliminares 
inconsistentes. Sentença de origem que aborda todas as 
teses da defesa. Ingresso de Policiais Militares à 
residência do acusado possibilitada, ante o quadro de 
flagrância. Tráfico ilícito de entorpecentes. Crime 
caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. 
Acondicionamento e quantidade da droga que revelam 
comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de 
Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. 
Desclassificação para porte de drogas para consumo 
próprio inviabilizada. Responsabilização inevitável. 
Condenação imperiosa. Apenamento adequado. 
Inaplicabilidade do redutor previsto na Lei de Drogas. 
Benefícios da delação premiada impossibilitados. 
Regime inicial fechado único possível. Substituição da 
corporal incabível. Apelo improvido, rejeitadas as 
preliminares.

Visto.

Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e 

adota, acrescenta-se que Dener Ribeiro dos Santos saiu 

condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão 

(regime fechado), mais 683 dias-multa, mínimo valor unitário, 

pela prática da infração penal capitulada no art. 33, “caput”, da 

Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

O apelo do acusado  f. 178/188  combate a r. 

sentença com matéria preliminar e meritória.
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Preliminarmente, pretexta o reconhecimento de 

nulidade, alegando (i) a inapreciação, pela r. sentença, de teses 

defensivas e (ii) a utilização de prova ilícita, obtida mediante 

invasão do domicílio do acusado.

No mérito, pretende, essencialmente, a modificação 

do julgado em sua parte meritória e conclusiva, buscando a 

inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência 

da prova acusatória.

Subsidiariamente, postula (i) desclassificação para 

posse de entorpecentes para consumo próprio, (ii) fixação da pena-

base no mínimo legal, (iii) afastamento da agravante da 

reincidência, (iv) reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea, (v) aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º 

do art. 33 da Lei de Drogas, (vi) redução das penas, com base no 

art. 41 da lei, (vii) imposição de regime inicial aberto, (viii) 

detração penal, resultando na alteração do regime prisional fixado, 

e (ix) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos.

Anotam-se contrarrazões  f. 190/217  que 

sustentam a mantença do decisório de origem.

Autos distribuídos (f. 224), foram imediatamente 

encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista 

regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do 

recurso defensivo  f. 225/260 , chegando o feito ao Gabinete do 

Relator, finalmente, aos 28.jan.2015 (f. 261).

É o relatório.
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Preliminares inconsistentes.

Pretexta-se, por primeiro, a nulidade do processo, 

por suposta inapreciação de tese defensiva  pertinente à 

insuficiência do conjunto probatório.

Sem qualquer razão, no entanto.

Porque não se entrevê onde, como ou porque da 

acenada nulidade por ofensa à legislação de regência, ou, muito 

menos, a tema constitucional.

O decisório  fruto de trabalho completo e bem 

desenvolvido  aprecia absolutamente todos os temas colocados 

em discussão.

Direta ou indiretamente, seja lá como se queira, 

verdade única é que todos os pontos combatidos foram bem e 

devidamente avaliados.

Se o apelante entende que sob fundamentos 

diversos deveriam ser examinadas outras ponderações, isso não se 

entretém em temática de nulidade eventual.

Basta o exame das situações, como foram feitas.

O que se combate, isto sim, é o resultado.

Querer-se-ia, com certeza, solução diferente  com 

a absolvição do acusado, por insuficiência probatória , e não 

a que foi dada.

Daí a achar que houve omissão do julgado vai 

distância imensa.
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Inconformismo de resultado não significa ausência 

de fundamento.

Fundamento não entendido ou não querido pela 

parte, de igual e obviamente, também não significa vício ou 

assemelhado.

Assente-se bem: a parte não gostou foi do resultado 

e dos fundamentos usados.

Dizer-se, daí, que eles são falhos, é coisa 

inaceitável. 

“O Juiz, em suma, não está obrigado a responder a todas 
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 
126/127), pois não há nem pode haver modelo para a 
fundamentação da sentença”. 

“Basta que diga o suficiente para eliminar da decisão as 
marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, 
ponto de referência para o recurso que as partes queiram 
manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.  

Digno de ser trazido a colação o ensinamento do 

Desembargador Benini Cabral, nos embargos de declaração nº 

131.289-1:

 "Os julgados devem dar os fundamentos que levaram o 
julgador a se convencer em favor de uma das partes. Não 
podem os fundamentos ser ao gosto do vencido, que o faça 
resignar-se, pois a parte tachada de renitente, pode continuar a 
sê-lo, e sempre, infindavelmente, sobrariam questões e 
perguntas sobre o direito, que é campo vasto. Ora, já pontuou o 
Excelso Pretório que não pode a parte fazer questionários ou 
lavrar perguntas, à guisa de satisfazer-se, ou construir, 
paralelamente, caminho para recurso eventual e futuro, que 
poderia remanescer".  

O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: 

"O órgão judicial para expressar a sua convicção não 
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos 
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levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a 
motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de 
direito para fundamentar o resultado, exprimindo o sentido 
geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos 
artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto 
com o art. 282, do mesmo Código." (REsp. nº 40.897-0-SP, Rel. 
Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).  

Em suma, nenhum esforço lógico é preciso para 

concluir nesses termos relações tais que o menor esteja contido no 

maior e o médio na totalidade do maior, até encontrar os extremos 

do silogismo completo e o formalismo lógico que a lei repete.

Rejeitando-se, então, as teses defensórias, seja por 

fundamentos estes, seja por fundamentos aqueles, está-se 

apreciando, com todas as letras, as colocações defensórias.

Lado outro, sorte também não assiste à defesa, 

quando busca impugnar o ingresso dos Policiais Militares ao 

domicílio do acusado.

Isto porque o flagrante policial é plenamente 

válido e tinha mesmo de ser realizado.

A apreensão da droga pela Polícia Militar, na 

residência do acusado  em apuração de denúncia anônima dando 

conta da traficância praticada exatamente naquele local  ocorreu 

por razões mais do que justas e necessárias aos esclarecimentos 

dos fatos.

Vale dizer.

Nenhuma a irregularidade da ação desenvolvida 

dentro da residência do acusado, pois  além de franqueado o 

ingresso dos Policiais no imóvel, como aponta a prova oral 
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colacionada  ali se cometia delito, justificando a ação de 

flagrância, independentemente, por óbvio, de “mandado judicial”.

O que não se poderia era ignorar o fato.

E nada se deu ao arrepio da lei.

Porque possibilitada a situação.

Enfim, pilhando-se posse indevida de substância 

entorpecente, como aqui, não há de forma alguma se cogitar de 

mandado judicial ou assemelhado, para a busca.

Que se faz em face ao flagrante evidente.

Despicienda, então, ordem judicial para a espécie.

Se havia flagrante, o esperado era, exatamente, a 

busca do material relacionado àquele flagrante, sem qualquer 

ordem judicial.

Para isto tinha e tem a Polícia competência, nos 

limites de sua atribuição.

Constatada a situação delituosa em tempo 

flagrancial, o que têm esses órgãos a fazer é cumprir seu dever de 

tudo apurar, exatamente como se fez.

Diferente do sistema norte-americano, que se 

enxerga em incontáveis filmes policiais daquele continente, que 

pré-exige o mandado, daí até talvez a argumentação da defesa.

Nesse sentido, entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça:

“Este Superior Tribunal de Justiça tem firmado 
entendimento no sentido de que, em se tratando de crime 
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de tráfico de entorpecentes, de natureza permanente, 
torna-se desnecessária, inclusive, a expedição de 
mandado de busca e apreensão, não havendo, portanto, 
que se falar em ilegalidade de tal procedimento e da 
prisão em flagrante efetuada”. (RHC 12252 / PR  STJ  
Rel. Min. Vicente Leal  j. em 06/08/2002) 

Nenhuma a irregularidade, portanto.

Rejeitam-se, pois, as preliminares.

Ao fundo.

Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”, 

da Lei nº 11.343/06).

Policiais Militares recebem denúncia anônima dando 

conta da prática de tráfico de drogas na residência do acusado.

Defronte ao imóvel, surpreendem o réu, nada 

encontrando de ilícito em seu poder.

Franqueado o ingresso na casa, os Policiais 

encontram sob o colchão do acusado embalagem contendo 

100,77 gramas de cocaína, mais saquinhos plásticos e tubos 

“eppendorf”.

Em seguida, no quintal da residência  conforme 

apontado pela própria denúncia anônima , localizam uma balança 

de precisão e embalagem com 47,52 gramas de maconha.

Prisão em flagrante.

O acusado é detido em flagrante.

Estes os fatos, em suma.

Condenação acertada.
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Elementos mais que suficientes a garantir autoria e 

materialidade delitivas.

Esta caracterizada pelo (i) boletim de ocorrência, f. 

14/17, (ii) auto de exibição e apreensão, f. 35/36, (iii) laudo de 

constatação provisória, f. 38/40, e (iv) laudo de exame químico-

toxicológico, f. 68/73, a bem caracterizar as substâncias 

entorpecentes apreendidas  maconha e cocaína.

A autoria, por seu turno, é incontestável.

A começar por todo este quadro, absolutamente 

flagrancial, que é marca insofismável de autoria.

De efeito.

Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e 

de pronto a autoria  e o próprio tráfico , uma vez que não há 

lógica capaz de fugir a essa interpretação.

Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como 

aqui, mantendo em depósito expressiva quantidade e variedade de 

entorpecentes  nada menos do que 100,77 gramas de cocaína 

e 47,52 gramas de maconha , além de balança de precisão, 

saquinhos e tubos “eppendorf”, objetos destinados à 

individualização e embalagem das drogas, não tem como justificar 

a situação.

Não há explicação razoável ou verossímil para tal 

atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.

Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e 

desprezar o bom-senso.
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Só por aí e já seria  e é verdadeiramente  

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o 

acusado.

Assim, as narrativas do diligente e competente 

Policial Militar Gilberto, f. 8 e 133/140, em plena consonância 

com o teor do depoimento inquisitorial do colega Ricardo, f. 6  

que, ao depor em Juízo, não se recordou de detalhes da ocorrência 

envolvendo o acusado, f. 129/132.

Descreve minuciosamente que receberam denúncia 

anônima de popular, apontando a prática de tráfico de 

entorpecentes na residência do acusado.

Segundo a delação, a comercialização ilícita era 

realizada pelo próprio morador do imóvel.

Dirigiram-se, então, ao endereço indicado, 

encontrando o acusado em frente à casa.

O réu, então, franqueou-lhes a entrada, ocasião em 

que foi localizada porção de cocaína sob um colchão, além de 

embalagens para a individualização do entorpecente.

Acrescenta que, a seguir, verificaram o solo do 

quintal da casa, tendo em vista que a denúncia anônima havia 

indicado a existência de droga enterrada naquele local.

Dessa forma, conseguiram localizar uma porção de 

maconha, além de uma balança de precisão.

O Policial ressalta que, durante as diligências, o 

acusado admitiu residir naquele imóvel, onde, aliás, também 
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foram encontrados outros de seus pertences.

Além disso, esclarece que o acusado confirmou que 

utilizava para dormir o colchão sob o qual havia sido escondida 

parte da droga.

Evidentemente autênticos os relatos.

Fatos claros e responsabilização inevitável, então.

Tudo a revelar iniludível traficância.

Fugir de realidade tamanha é querer não enxergar o 

que os autos mostram com cristalinidade pura.

Irrelevantes, por isso, as divergências de detalhes 

que se levantam.

Os detalhes até podem divergir na forma, jamais na 

essência.

Como aqui, em suma.

Lida a prova e chegada à sua essência, como deve 

fazer o bom julgador, esta é aquela que vai formar a “opinio” e 

fazer com que se lance o bom julgamento, com prudência, 

ponderação e equilíbrio.

Enfim, inexistentes as divergências levantadas.

Porque elas, só por si, não são capazes de alterar a 

essência dos fatos, estes sim apontando para o acontecimento 

exatamente tal admitido.

Como se viu.

O que se conta é o convencimento generalizado que 
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se extrai da leitura globalizada do contexto probante, e que leva à 

certeza dos acontecimentos.

Independentemente deste ou daquele detalhe que 

possa ter passado a um ou outro testigo.

Detalhes e divergências mínimas, por conseguinte, 

não terão nunca o condão de alterar a verdade que emana do 

processo.

“Pequenos dissensos na prova oral, concernentes a 
aspectos acidentais, não afetam a substância do fato objeto da 
prova: vale dizer, a materialidade e a autoria do delito. É da 
substância que, principalmente, releva a prova, embora isso 
não implique afirmar que, a priori, a defectividade da prova no 
plano dos acidentes seja sempre desprezável. 

Nunca é demais observar que nenhuma substância, no 
universo criado, se manifesta sem predicamentos acidentais. 
Por si sós, contudo, dissonâncias que não afetam a substância 
do fato provativo não podem merecer menoscabo em seu fim 
indutivo.

...

Nessa linha, a Corte, em muitos precedentes, tem 
observado que pequenas discrepâncias em matéria acidental 
não desvalorizam os depoimentos postos em contraste:

“As pequenas contradições na prova decorrem das 
próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em 
geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se 
desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, 
importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes 
mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, 
quanto às circunstâncias decisivas do fato” (7a Câmara  juiz 
José Habice  RJDTACRIM 6/78) 

“A contradição existente nos depoimentos, com relação a 
fatos de somenos importância, não retira o valor de tal meio 
probatório, pois, a par das pequenas divergências serem 
inerentes às imperfeições do psiquismo humano, somadas 
ainda às condições, muitas vezes precárias, da colheita da 
prova, é bem de ver que o essencial é saber se, no fundo, o 
dictum, tido como discrepante, guarda o mesmo sentido” (desta 
Câmara  juiz Xavier de Aquino  RJDTACRIM 27/178 e 
29/196) 
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“Eventuais divergências circunstanciais constatadas entre 
os relatos da testemunhas, acerca de eventual concurso de 
outra pessoa para a consumação do crime, não têm o condão de 
interferir na consciência da realidade dos fatos provadamente 
imputados ao agente” (10a Câmara  juiz Márcio Bártoli  
RJDTACRIM 20/151) (Apel. 1.207.487-1, 11ª Câm., TACrim, rel. 
Juiz Ricardo Dip).

E nada se alegue contra as palavras daqueles 

agentes da lei.

Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente 

quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao 

demais do contexto probatório.

A jurisprudência pátria, a esta altura, tem 

constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, 

firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja 

coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais 

produzido, em sua essência.

O que leva à segurança condenatória.

Donde inexistir qualquer dúvida de que o acusado 

realmente praticou o delito imputado.

No vazio, portanto, as versões exculpatórias 

oferecidas pelo réu, verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si 

mesmas, quando confrontadas, não só face sua posição 

inverossímil, como e principalmente porque improvadas.

Em Polícia, f. 9/10, Dener admitiu que efetivamente 

residia no imóvel, e que apenas a maconha ali encontrada era de 

sua propriedade  destinada, porém, a seu consumo pessoal.

Já em Juízo, CD f. 118, passou a negar amplamente 
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os fatos, afirmando que nem mesmo ali residia, e que havia se 

dirigido ao local  ponto de venda de entorpecentes  para adquirir 

“crack”.

Data venia.

Aceitar-se a versão do acusado seria fechar os olhos 

a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e 

completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-

senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

Nada obstante deva estar o julgador sempre atento 

e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento 

em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto 

que representam sua irrealidade.

O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-

senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve 

sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, 

como aqui. 

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e 

objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes 

da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria 

inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a 

própria Justiça.

Tanto não é possível, na verdade, exatamente 

porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é 

imperiosa, todavia.

Ou valem as palavras dos Policiais ou se estará 
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dando crédito maior a quem tem em depósito, guarda e 

comercializa a droga, em plena ação delituosa.

E o caso é de tráfico mesmo, jamais uso de 

entorpecentes.

A descrição daquele pelos Policiais  cuja palavra, 

se viu, assume capital importância  mostra minuciosamente, as 

circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a variedade da 

droga, a caracterizar o tráfico.

Quem é apanhado, como aqui, com considerável 

quantidade de entorpecentes  cerca de 100 gramas de cocaína 

e 47 gramas de maconha, já se disse , mais balança de 

precisão e embalagens destinadas à individualização das porções, 

não tem como justificar a situação.

Traficância evidente. 

Não há explicação razoável ou verossímil para tal 

guarda e porte de entorpecente, senão aquela que a entenda 

destinada ao comércio.

Já se disse: fugir desta realidade é fechar os olhos 

ao óbvio e desprezar o bom-senso.

Essa certeza visual, evidente e cristalina dos 

acontecimentos, então, consubstanciada nas situações descritas, e 

na perfeita e bem realizada operação da Polícia, é marco indelével 

de autoria.

De sorte que não há se falar em uso, mas 

verdadeiramente em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, 
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quando as circunstâncias, exatamente como aqui, revelam o 

intuito de comércio.

Condenação, portanto, inevitável.

“Quantum satis”, enfim.

Apenamento criterioso, nada havendo que alterar.

Base fixada e mantida em 1/6 acima do mínimo 

legal (art. 59, Cód. Penal), em razão dos maus antecedentes do 

acusado, que, devidamente atestados nos autos, por certidão 

cartorária comprobatória de condenação criminal transitada em 

julgado (f. 89), não se descaracterizam pelo decurso do tempo, 

diversamente do que pretende fazer ver a defesa.

Na sequência, correta majoração em 1/6, por força 

da reincidência, que, de igual modo, foi devidamente 

demonstrada por meio de certidão cartorária (f. 85).

Donde revelar-se inviável o afastamento da 

agravante reconhecida.

Demais disso, não há se falar na aplicação da 

atenuante de “confissão espontânea” para redução de penas, 

porque isso não se vê nos autos.

Afinal, tecnicamente, espontânea é aquela em que o 

agente, independentemente do concurso da autoridade, utiliza-a 

para admitir o delito, coisa aqui longe de acontecida.

Até porque o acusado nega veementemente os fatos 

imputados.
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Em seguida, na terceira fase do apenamento, não é 

o caso de se aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei de 

Drogas.

Afasta-se, de início, a alegação de 

inconstitucionalidade da previsão  que, na visão da combativa 

Defensoria Pública, justificaria a aplicação irrestrita da medida, a 

réus primários ou reincidentes, indistintamente , por violação do 

princípio da proporcionalidade, pois assim não entende a C. 

Câmara, por unanimidade, até, porque tem reconhecido a 

legitimidade integral da referida lei, em todos os seus quadrantes.

E, “in casu”, não estão presentes os pressupostos 

legais daquela causa de diminuição.

A uma porque reincidente o réu, como já se viu (f. 

85), condição que, só por si, constitui óbice legal à pretendida 

redução.

A duas porque, nada obstante tenha a novel 

legislação antidrogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente 

situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), 

meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser 

reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o 

caso concreto ainda que fosse primário o acusado, face à 

expressiva quantidade de entorpecentes, de espécies 

diversificadas, levando a crer que aquele já vinha desenvolvendo 

a atividade ilícita há algum tempo.

O que denota habitualidade constante e reiterada, 

a revelar que o acusado não pode ser tratado igualmente a outros.
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Portanto, por qualquer ângulo que se analise a 

questão, impossível a aplicação do redutor.

E sem risco qualquer de “bis in idem”.

De efeito.

A aplicação da majorante da reincidência não obsta 

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

Lei nº 11.363/06, eis que se verificam em fases distintas da 

dosimetria da pena.

Vale dizer.

A reincidência fora reconhecida na segunda fase de 

aplicação da pena, porque plenamente necessário diferenciar o 

indivíduo que não ostenta mancha alguma em seu passado 

daquele que, após o cumprimento da terapêutica estatal, persiste 

em afrontar a lei penal, como aqui, demonstrando personalidade 

desvirtuada.

Exatamente como determina o art. 61, I, Cód. Penal.

Restam inconsistentes também os reclamos da 

defesa acerca da aplicação dos benefícios da chamada delação 

premiada (art. 41 da Lei nº 11.343/06). 

O dispositivo indicado permite a redução de penas, 

de um a dois terços, àquele que colaborar, voluntariamente, à 

identificação e desmantelamento do grupo narcotraficante.

Ora.

Pelo que se extrai da simples leitura da norma, para 
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que o acusado pudesse  eventualmente  ver-se agraciado com o 

benefício legal, teria, no mínimo, que ter de fato colaborado com a 

investigação criminal ou com o processo criminal, o que, 

evidentemente, não é o caso.

Não há evidência alguma do acontecimento disto, 

tampouco o próprio réu aponta onde a tal “colaboração”, e sequer 

existem, aqui, coautores ou partícipes que pudessem ter sido 

identificados mediante eventual colaboração.

Assim, não há que se cogitar aqui na aplicação do 

instituto.

Quanto ao regime, outro não poderia ser, que não o 

fechado.

Não obstante recentíssima decisão proferida pelo 

Colendo Supremo Tribunal Federal, com declaração da 

inconstitucionalidade  incidentalmente , do disposto no art. 2º, § 

1º, da Lei nº 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime 

inicial menos severo.

Até em atenção ao art. 33, § 3º, do Código Penal.

E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n° 

719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime 

fechado ser o adotado, quando devidamente justificado.

Exatamente como na espécie.

Afinal, o acusado foi surpreendido mantendo em 

depósito expressiva quantidade de entorpecentes de natureza 

nefasta: cocaína  de implacável torpor violento e desmedido, 
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alterador de razões, debilitante do corpo e de desestruturação 

mental , e 'maconha'  na verdade perigosa alienadora de 

massas que, sutilmente, acaba por se enraizar na sociedade, 

minando-a e as vezes transformando jovens de potencial pensante 

em debilitados de noções sociais, e que muitas vezes hasteiam 

bandeira de liberação, sem imaginar as funestas consequências e 

sem realizar que na esmagadora maioria dos casos esta erva é 

exatamente o caminho de abertura às outras drogas. 

Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, 

com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da 

sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido 

aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir 

aqueles que transgridem  em plena confiança de impunidade  a 

ordem jurídica em que a legislação se sustenta.

Ora.

O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um 

fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano.

Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos 

dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores 

básicos através dos Poderes do Estado.

Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação 

dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação 

do Judiciário não pode perder este Norte.

O julgador, portanto, que é agente político, de 

evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este 

sentido, 'data venia'.
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Daí que aquele que infringe as normas penais, dá 

um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em 

que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à 

atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva.

Com isso, não se pode jamais perder de vista que o 

tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a 

sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo 

o mundo da criminalidade.

Daí que aquele que se dispõe a disseminar 

entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir 

transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a 

todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da 

própria sociedade.

Merece, por isso, fixação de regime inicial 

compatível com as circunstâncias e consequências do delito por 

ele praticado.

Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais 

como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais 

brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da 

individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o 

que não se pode permitir.

Garante-se, ao caso concreto, tratamento igual aos 

iguais e desigual aos desiguais.

Daí porque o regime inicial fechado é mais do que 

aqui indicado.
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Por outro lado, eventual detração não serve a 

balizar o regime prisional inicial a ser imposto. 

Afinal, trata-se de instituto afeto à sede executória, 

onde, oportuna e eventualmente, serão realizados os cálculos 

para aplicação de benefícios possíveis.

Finalmente, obstada a substituição da corporal, 

tendo em vista a quantidade de pena imposta (art. 44, I, do Cód. 

Penal).

Nenhum reparo a ser feito, portanto.

Nega-se provimento ao recurso, rejeitadas as 

preliminares.
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