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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001486-83.2014.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante 
WAGNER JOSE MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARIA TEREZA DO AMARAL (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER.

São Paulo, 30 de setembro de 2015.

IVANA DAVID

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0001486-83.2014.8.26.0663

Apelante: Wagner Jose Machado 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votorantim
Voto nº 6696

EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTES  
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS  
PROVA FIRME E SUFICIENTE APTA A EMBASAR A 
CONDENAÇÃO  DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
DELITO DE USO  IMPOSSIBILIDADE DIANTE DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS  REDUTOR PREVISTO NO §4º 
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL  NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO  DELAÇÃO 
PREMIADA  INEXISTÊNCIA  CONFISSÃO QUE 
DEVE FAVORECER A ELUCIDAÇÃO DO CRIME  
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos.

Pela r. sentença de fls. 144, prolatada pela MM. 

Juíza Dra. Karla Peregrino Sotilo, cujo relatório se adota, WAGNER 

JOSÉ MACHADO restou condenado como incurso no art. 33, caput, 

da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime 

inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 

de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.   

Inconformado, pelou em busca da absolvição pela 

insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o 

delito de uso. Pretende ainda a aplicação do redutor previsto no §4º do 

art. 33 e também do previsto no art. 41, ambos da Lei n. 11.343/06, bem 

como a fixação de regime menos gravoso para cumprimento da pena e a 
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substituição por restritiva de direitos.

Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu não provimento.

Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 20 

de agosto de 2015.

É o Relatório.

O apelante foi acusado do crime de tráfico de 

entorpecentes porque, na data dos fatos, juntamente com o adolescente 

Eduardo Martins de Oliveira, tinha em depósito, para fins de entrega a 

consumo de terceiros, 35 porções de maconha, 282 pinos de cocaína e 

90 pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal e regulamentar. 

Segundo foi apurado, os policiais militares 

receberam denuncia anônima dando conta do envolvimento com o 

roubo de relógios em Votorantim e Sorocaba por parte de Wagner, 

motivo pelo qual foram ate sua residência e, autorizados por uma 

moradora, ingressaram no local e chamaram por Wagner.

Informado sobre os roubos de relógio, negou o 

envolvimento mas que assumiu o envolvimento com trafico, revelando 

a existência de drogas em um armário, no quarto. Os policias 

localizaram então 97 pinos de cocaína, 35 porções de maconha e 90 

pedras de crack, que foram apreendidos.
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Wagner informou, ainda, que o “verdadeiro 

traficante” seria o adolescente Eduardo, morados da rua de trás. Os 

policias então dirigiram-se até o local em abordagem localizaram com 

Eduardo cinco porções de cocaína. Em busca pelo seu quarto 

localizaram mais drogas, 180 pinos de cocaína e 500 embalagens 

vazias. Eduardo confessou informalmente o delito. 

Não há que se falar de absolvição, uma vez que a 

condenação do acusado foi bem decretada e está fundamentada em 

prova firme e suficiente.

A materialidade dos fatos restou plenamente 

comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação 

provisória e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 120/123, 

atestando tratar-se o material apreendido de cocaína, maconha e crack.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial o apelante ficou em 

silêncio e negou-se a assinar o auto de prisão em flagrante (fls. 10).

Em  juízo, sob o crivo do contraditório, o apelante 

afirmou que era usuário de maconha, crack e cocaína e já tinha sido 

internado, mas voltou a usá-las. Morava com a mãe e estava 

desempregado. Declarou que era a primeira vez que estava traficando, 

para pagar divida contraída com drogas, no valor de R$ 500,00. Disse 

que quando abordado ainda não tinha vendido nada. Afirmou que o 
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adolescente Eduardo vendia drogas na rua de cima e que o tinha 

denunciado na ocasião pois achou que Eduardo tinha chamado os 

policiais para prende-lo.  Afirmou que não vendiam juntos, pelo 

contrário, disse que Eduardo tinha raiva dele pois nunca comprava 

droga com ele. Negou envolvimento com roubo de relógios (fls. 76, 

mídia contracapa dos autos).

Some-se ainda as declarações dos policiais militares 

que atuaram na ocorrência, suficientemente detalhadas e dando conta 

das circunstâncias que cercaram a prisão do agente e a apreensão dos 

entorpecentes, não havendo como desvinculá-lo da autoria do delito.

Roberto Ibraim H. Machado (fls.  06/07 e 77)  e 

Francisco Chasney Alves Araújo (fls. 03/04) foram uníssonos e 

coerentes em seus depoimentos, afirmando que no dia dos fatos haviam 

recebido a informação de que um individuo chamado Wagner, de vulgo 

“Gordo”, morador de Votorantim, estaria envolvido com roubos 

ocorrido em Campolim. De posse do endereço e com autorização do 

Comando, deslocaram-se até a residência do réu e falaram com uma 

senhora que autorizou a entrada e os conduziu até o quarto onde o réu 

dormia. Abordado o réu negou qualquer relação com roubo assumindo, 

no entanto, envolvimento com drogas. As drogas foram encontradas e 

aprendidas. Questionado sobre a participação de outras pessoas no 

tráfico o réu indicou a casa de um menor. No local também encontraram 

grande quantidade de entorpecentes, tendo o menor assumido o tráfico. 

Afirmaram que a relação do réu com o menor ficou 
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evidente pois o próprio réu informou sobre Eduardo e indicou a sua 

casa. Esclareceram que naquele bairro havia divisão de regiões para a 

venda de drogas e que os familiares teriam afirmado que ambos sempre 

estavam juntos.

Quanto à validade dos depoimentos prestados pelos 

policiais, inadmissível que sejam objeto de análises preconceituosas tão 

somente por sua condição funcional.

Tais declarações, colhidas na fase judicial e com a 

garantia do contraditório, estando em conformidade com as demais 

provas dos autos e inexistindo quaisquer indícios que demonstrem 

intenção dos depoentes em incriminar um inocente, merecem 

credibilidade como elemento apto à formação da convicção do 

magistrado.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores: 

“HABEAS CORPUS  DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL DE SERVIDOR POLICIAL - 

VALIDADE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO 

DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO 

DECISÓRIO  INOCORRÊNCIA  PEDIDO 

INDEFERIDO. (...) Inexiste qualquer restrição a que 

servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O 

valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente 

quando prestados em juízo, sob a garantia do 

contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia 

probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato 
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de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever 

de ofício, da repressão penal. Precedentes.” (STF - HC 

74438, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, 

DJe-047 p. 14/03/2011)

 “Os policiais não se encontram legalmente impedidos 

de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase 

investigatória tenham participado, no exercício de suas 

funções, revestindo-se tais depoimentos de 

inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando 

prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. 

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal 

Federal.” (STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita 

Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011)

Em que pese os argumentos da combativa Defesa, 

constata-se que a prova oral somada à apreensão do entorpecente na 

posse do réu, são mais que suficientes para embasar um decreto 

condenatório.

Ademais, pouco importa os motivos que levaram o 

réu a se envolver com o comércio de drogas, se era a primeira vez que o 

réu estava traficando ou se efetivamente já as tinha comercializado. 

Importa consignar que não se exige qualquer ato de 

venda para configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 

11.343/06, bastando que a conduta do agente conste dentre os núcleos 

verbais nele referidos, no presente caso, aquele de ter em depósito a 

substância entorpecente. 

Essencial ressaltar aqui ser inexigível até mesmo a 

traditio para a consumação do delito.
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A esse respeito já têm decidido os Tribunais:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator 

colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. 

O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da 

Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas 

da caracterização do tráfico ao estipular que essa 

classificação se fará em consonância com a natureza e a 

quantidade da substância apreendida, o local e as 

condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as 

circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os 

antecedentes do agente.” (RT 584/347).

Outrossim, não há que se falar em desclassificação 

do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, como pretende o 

apelante, pois a simples alegação de ser usuário não impede a 

configuração do crime de tráfico. 

In casu, a grande quantidade de entorpecentes 

apreendida  mais de duzentas porções entre crack, maconha e cocaína 

 apresenta-se absolutamente incompatível com o simples uso.

 Uma vez evidenciado o dolo genérico de traficar 

tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação 

para o seu art. 28, até porque, pelo local e condições em que se deu o 

fato criminoso, bem como pelos demais indícios apontados pelo 

conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, impossível 

o acolhimento da tese defensiva.

Neste sentido:
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“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da 

figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em 

que ambas se mesclam num mesmo agente, 

preponderando a última, de maior gravidade.” (RJTJSP 

101/498).

Assim, a prova é farta e coesa, estando 

perfeitamente caracterizada a prática do tráfico de entorpecente por 

parte do apelante.

Dessa forma, a condenação de Wagner pelo delito a 

ele imputado era mesmo medida que se impunha.

Passa-se assim à análise das penas.

Na primeira fase verifica-se que o réu restou 

demasiadamente beneficiado pelo n. magistrado sentenciante com a 

fixação da pena base no mínimo legal.

Isto porque, como a própria defesa citou em suas 

razões, o réu possui uma condenação antiga, cujo período depurador de 

05 anos já decorreu. Ocorre que, embora não se encontre apta a 

configurar a reincidência, poderia ter sido utilizada para configurar 

maus antecedentes, majorando assim a reprimenda.

Na hipótese dos autos, inviável reconhecimento da 

atenuante da confissão espontânea e a minoração da reprimenda, como 

pretende a defesa.

Isso porque, embora a confissão tenha ocorrido 
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apenas em juízo e por este motivo tenha o n. magistrado sentenciante 

entendido pelo sua não configuração, ainda que tivesse decidido pelo 

reconhecimento, não traria consequências à reprimenda, uma vez que a 

pena base foi fixada no mínimo legal e impossível a sua redução aquém 

do mínimo.

Outrossim, não há que se falar na causa de redução 

da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n,. 11.343/06 para o apelante.

Tal dispositivo faculta ao Magistrado sua 

concessão, que está livre para estabelecê-lo no patamar que entender 

adequado, diante da análise do caso concreto, respeitando-se o princípio 

da individualização da pena.

A lei busca punir com maior rigor quem se dedica 

ao tráfico e com menos rigor quem se envolve com o comércio de 

drogas de maneira eventual.

Aqui, além da existência de maus antecedentes, a 

redução apresenta-se incompatível com as circunstâncias.

O réu é confesso, foi flagrado mantendo em sua 

casa considerável quantidade de drogas, de variadas naturezas, o que 

permite supor o grau de confiança obtido pelo réu no meio criminoso ao 

qual se mostra inserido uma vez que os pequenos traficantes, que o 

legislador visou beneficiar com o redutor em apreço, não teriam acesso 

a este montante de droga.
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Tais elementos apresentam-se aptos a demonstrar 

que Luciano vinha se dedicando à atividade do tráfico de drogas e 

demonstra a existência de envolvimento com a criminalidade, o que 

afasta os requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento e 

aplicação da benesse.

Da mesma forma quando à pretendida aplicação da 

minorante prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06.

Não há que se falar em delação premiada porquanto 

o êxito da investigação policial deu-se em virtude de denuncia anônima, 

informando o suposto envolvimento do réu com o roubo de relógios, 

cuja verificação surpreendentemente culminou na localização e 

apreensão da droga e prisão do réu. Assim qualquer declaração prestada 

por Wagner, a qual se deu apenas já em fase judicial, quedou sem 

relevância. 

Além disso, para a tipificação do redutor em apreço 

é necessário que a colaboração se dê, cumulativamente, em ambas as 

fases do processo, e o apelante optou por permanecer silente perante a 

autoridade policial (fls. 10).

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, 

mantida no mais a r. sentença por seus próprios fundamentos.  

IVANA DAVID

Relatora
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