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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Apelação nº 0006498-43.2012.8.26.0180, da Comarca de 

Espírito Santo do Pinhal, em que são apelantes WILLIAM 

HENRIQUE NUNES CARDOZO e IVAN APARECIDO DA SILVA, 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: 

"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com 

o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores EDISON BRANDÃO (Presidente sem voto), 

IVAN SARTORI E CAMILO LÉLLIS.

São Paulo, 15 de setembro de 2015.

Euvaldo Chaib

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 33586

APELAÇÃO nº 0006498-43.2012.8.26.0180

Comarca: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - (Processo nº 0006498-43.2012.8.26.0180)

Juízo de Origem: 2ª Vara

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal

Apelantes: William Henrique Nunes Cardozo e Ivan Aparecido da Silva 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – OBJETIVAM A 

ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

CONFISSÃO DE CORRÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS 

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – DELAÇÃO PREMIADA – 

IMPOSSIBILIDADE – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 

PENAS NO MÍNIMO – RECURSOS IMPROVIDOS.

VOTO DO RELATOR

WILLIAM HENRIQUE NUNES CARDOZO e 

IVAN APARECIDO DA SILVA foram condenados pelo r. Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, nos 

autos do Processo nº 430/2012, sentença da lavra da 

eminente Juíza de Direito Dra. Bruna Marchese e Silva, como 

incursos no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas 

de 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e ao 

pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados no mínimo 

legal, sendo negado o direito de recorrer em liberdade 

(fls. 337/346).

Os apelantes foram processados porque se 

associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os 

crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Eles 
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passaram a desenvolver o ilícito comércio na cidade de 

Espírito Santo do Pinhal com típica divisão de tarefas. Ivan 

adquiria as drogas e as entregava a Willian, que além de 

manter o entorpecente depositado em sua residência a pedido 

de Ivan, estava incumbido de entregá-lo a consumo de 

terceiros, recebendo em contraprestação pequena parte do 

entorpecente. Por isso, os milicianos, de posse de tais 

informações, abordaram Willian na condução do veículo Ford 

Ka-GL, placas DDQ-3454, cor preta, e na revista pessoal 

apreenderam em seu poder um manuscrito relativo à 

contabilidade do tráfico. Em minuciosa busca no interior do 

veículo, apreenderam um tubo contendo 13 (treze) porções de 

“cocaína” (10g). Em revista na residência de Willian foi 

encontrada, no interior de um guarda roupa, uma lata de 

bombons contendo “cocaína” (285g) e outro embrulho 

contendo outra unidade da mesma droga (50g).

Apela William pleiteando a absolvição diante 

da fragilidade das provas ou, alternativamente, que lhe seja 

aplicada a “delação premiada” e reduzida a pena 

(fls. 393/393).

Apela Ivan pleiteando a absolvição diante da 

insuficiência probatória, pois nada há nos autos a vinculá-lo 

à droga apreendida com Willian (fls. 404/407).

Contrariados os recursos (fls. 410/418), o 

douto Procurador de Justiça Dr. Joaquim Portela Dias do 

Nascimento Neto, opina pelo desprovimento dos recursos 

(fls. 427/432).

É o relatório.

Não obstante o esforço despendido por 

ambos os Defensores, a condenação dos réus pelo crime de 
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associação ao tráfico  artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, era 

mesmo desfecho inevitável.

Vejamos.

Policiais militares tinham informações 

anônimas de que o réu William, funcionário da empresa 

Delphi, estava vendendo drogas para outros funcionários, 

durante o seu horário de expediente.

O veículo que dirigia foi abordado e no 

interior havia um tubo com 13 (treze) porções de cocaína. 

Em sua carteira havia anotações relativas à contabilidade de 

usuários de drogas (fls. 56). No celular recebia mensagens 

relacionadas ao comércio espúrio. Na residência de William 

foram apreendidas mais duas porções grandes de cocaína, 

que somavam juntas 335 (trezentos e trinta e cinco) gramas 

do entorpecente.

William mostrou-se receoso em um primeiro 

momento, ficando em silêncio (fls. 11), mas assistido por 

advogado constituído, o mesmo que o representa durante 

todo o curso do processo, confessou com riqueza de detalhes 

não só o tráfico, mas também o crime de associação com o 

traficante Ivan Aparecido.

Disse que é usuário de drogas e conheceu o 

traficante Ivan, filho de Geraldo e Carmem, pois já haviam 

morado em locais próximos. Logo após deixar a prisão, Ivan 

lhe propôs vender drogas para os funcionários da empresa 

que trabalhava. Ivan lhe entregava 15 (quinze) papelotes por 

semana para vender, dos quais 5 (cinco) pertenceriam ao 

declarante. Como Ivan era suspeito de tráfico, pediu para o 

declarante guardar porções de droga em sua residência, com 

o que concordou. Ivan chegava a preparar papelotes em sua 
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residência, Ivan ia até o local umas três vezes por semana. A 

função do depoente era só guardar a droga (fls. 29/31).

Posteriormente, Willian compareceu à 

delegacia de polícia e se disse ameaçado, mantinha seu 

depoimento, mas não pretendia dar novas informações, pois 

sua vida estava em risco (fls. 175).

Esse temor justifica seu depoimento em 

Juízo, quando admitiu o tráfico, mas tentou isentar Ivan de 

responsabilidade. Disse que conhecia Ivan apenas de vista e 

não permitiu que ele guardasse drogas em sua residência 

(mídia de fls. 313).

Ivan, em solo policial, optou pelo direito 

constitucional ao silêncio (fls. 77). Em Juízo disse que seque 

conhece Willian (mídia de fls. 313).

As escusas não convencem e são rechaçadas 

pelo restante das provas reunidas.

Willian disse que Ivan é conhecido pelo 

apelido de “Badi” e apontou o seu telefone registrado no 

celular apreendido pelos policiais (fls. 31 e 126).

O policial militar Júlio César, em 

contraditório, reproduziu com riqueza de detalhes como se 

deu a abordagem de William, contra quem já havia 

denúncias de venda de drogas na empresa Delphi. Foram 

encontradas drogas no veículo e na residência do réu. Ficou 

sabendo que na delegacia de polícia William apontou Ivan 

como sendo o seu fornecedor (mídia de fls. 313).

No mesmo sentido foi o depoimento em Juízo 

do policial civil Rodrigo Fenório. Disse que Willian confessou 

o tráfico e que a droga apreendida em sua residência era de 

Ivan. William recebia comissão pelas vendas que fazia (mídia 
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de fls. 313).

Ora, em que pese a negativa dos réus em 

contraditório, o restante da prova reunida não deixa dúvida 

quanto a associação estável e permanente ajustada entre os 

acusados, com divisão nítida das tarefas.

Ora, não há porque duvidar das palavras 

dos policiais. 

Não estavam impedidos de depor. Antes, 

deviam mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos, como se 

extrai do art. 6º, III, do Código de Processo Penal. 

A só condição de policiais não os tornam 

suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o 

compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra 

testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em 

conjunto com as demais provas.

Seria estranho o Estado selecionar pessoas 

para integrar o seu de seus funcionários e depois suspeitar 

delas quando agem no cumprimento do dever. 

A propósito do assunto, há julgado bastante 

conhecido emanado do Supremo Tribunal Federal, acórdão 

da lavra do Ministro CELSO DE MELLO:HC 74.608-0  DJU 

11.04.97, p. 12.189.

No mesmo sentido a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: “Os depoimentos dos agentes 

policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, 

máxime quando corroborados com outras provas produzidas 

nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar 

as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)” (HC 

182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 

27/05/2013). Também: HC 276.253, 5º Turma  Relator 
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Ministro JORGE MUSSI  Dje 18/02/2014.

Condenação de rigor.

Quanto às penas aplicadas, também não 

comportam reparo.

Para ambos os réus, foram fixadas nos 

mínimos legais e nesse patamar permaneceram.

Não era mesmo caso de aplicação do 

instituto da “delação premiada” a William, pois como se viu, 

embora sempre representado pelo mesmo Defensor, em 

contraditório retratou-se de seu depoimento com o nítido 

propósito de afastar a responsabilização do comparsa.

Não preencheu, assim, os requisitos 

cumulativos necessários para usufruir da benesse.

A “delação premiada” ou “colaboração 

premiada” é um instituto sério que, bem empregada, 

representa um importante mecanismo de combate à 

criminalidade organizada e traduz-se num incentivo a mais 

à busca da verdade real, trazendo a tona todos os envolvidos 

na trama delitiva.

No entanto, quando há retratação do delator 

em Juízo, fica impossibilitada sua aplicação.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu 

que quando houver arrependimento não haverá benefícios 

da delação premiada, uma vez que o Magistrado não poderá 

valer-se dessas informações para fundamentar sua decisão. 

A ministra Laurita Vaz confirmou esse entendimento em 

HABEAS CORPUS, de sua relatoria. No caso, houve 

colaboração com a investigação durante o inquérito policial, 

porém o paciente se retratou em juízo.

Também, melhor sorte não assiste aos 
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apelantes quanto ao regime prisional imposto.

A dedicação a atividades criminosas e a 

gravidade do tráfico ilícito de entorpecentes, o risco a que se 

viu exposta a coletividade e as nefastas consequências 

sociais de sua conduta não permitem outro regime senão o 

fechado.

A associação ilícita expõe toda a sociedade a 

perigo iminente, pois o vício é móvel encorajador de 

celerados para o cometimento de outros crimes gravíssimos, 

infrações que geram inequívoca comoção social. 

O lucro auferido com o tráfico é combustível 

para patrocinar interesses de diversos outros grupos 

criminosos que se empenham para incorporar uma ordem 

social paralela à estatal, buscando corromper agentes 

públicos, incutir temor nos cidadãos inocentes e fazer com 

que prevaleçam seus interesses escusos e ilícitos.

O tráfico combatido com mão frouxa incute 

enorme sentimento de descrédito no Poder Judiciário, razão 

pela qual a obstinação e a audácia de delinquentes 

disseminadores do vício no seio da sociedade merece 

repressão mais severa. 

Por isso, a expiação deve se dar no regime 

fechado e, pelos mesmos motivos, fica afastada a 

possibilidade de substituição por brandas alternativas.

Em primeiro lugar, a substituição é 

incompatível com a regência prisional ora fixada, pois, se 

por um lado há fundamentos para que o agente seja 

segregado do convívio comunitário, por mera questão lógica 

é plenamente incompatível que goze da brandura das penas 

alternativas, que o colocam justamente inserido no meio de 
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que deve estar afastado, enquanto recebe a terapêutica 

penal.

Depois, a aplicação de alternativa encontra 

óbice na exegese do art. 44, inciso III, do Código Penal, 

sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, 

aos motivos e as consequências da colaboração na 

mercancia ilícita, não se podendo olvidar que o entorpecente 

difundido no caso é a cocaína, indubitavelmente causadora 

de inúmeras mazelas sociais, tais como a desestruturação 

familiar e o móvel para outros crimes gravíssimos que têm 

origem próxima ou remota no comércio de droga, sem 

adentrar, ainda do problema de saúde pública que se 

transformou, como, por exemplo, a denominada 

“cracolândia” existente aqui na Capital do Estado.

Também, afastando qualquer  possibilidade 

de tratamento benevolente ao crime de associação ao tráfico, 

há precedente desta Corte de Justiça, lançado com a 

habitual habilidade pelo eminente Desembargador ENCINAS 

MANFRÉ (Apelação nº 0006771-40.2012.8.26.0562, julgada 

em 29 de maio de 2015).

Mantém-se, assim, irretocável a r. sentença.

Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se 

provimento aos recursos.

EUVALDO CHAIB

Relator
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