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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0001268-85.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante 

ALEXSANDER WILLIAN MORENO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento 

parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO 

ARANHA FILHO E POÇAS LEITÃO.

São Paulo, 22 de outubro de 2015.

RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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15ª Câmara Criminal

Apelação Criminal nº 0001268-85.2014  Bauru

Apelante: Alexsander Willian Moreno Martins

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 3115

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e associação - 
Autoria e materialidade delitiva comprovadas apenas em 
relação ao delito de tráfico - Associação para o tráfico não 
configurada - Absolvição que se faz necessária - Pena e 
regime inicial fixados com critério em relação ao crime 
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06  
Configurada causa de aumento prevista no artigo 40, 
inciso VI, da Lei de Drogas - Impossibilidade de aplicação 
da delação premiada (artigo 41, da Lei 11.434/06) e do 
redutor disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas - 
Regime fechado devido -  Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra a r. sentença de fls. 139/144, cujo relatório se 

adota, que julgou procedente a ação penal para condenar 

ALEXSANDER WILLIAN MORENO MARTINS, devidamente 

qualificado nos autos do processo, como incurso nas sanções do 

artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, em concurso material 

com o artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06,  ao cumprimento de 

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, e pagamento de 1.394 (mil trezentos e noventa e 

quatro) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pretende, com o presente recurso (fls. 
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108/111), a reforma da r. sentença recorrida, para absolver o 

apelante, sob o fundamento de insuficiência probatória e o fato 

não constituir infração penal. Subsidiariamente, requer seja 

afastada a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, 

inciso VI, da Lei 11.343/06 e, ainda, seja reconhecida a causa 

especial de diminuição de pena prevista no artigo 41, do mesmo 

diploma legal. Por fim, pugna pelo redutor disposto no artigo 33, 

§ 4º, da Lei de Drogas.

Regularmente processado o recurso 

interposto, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 184/186, 

vieram os autos a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria 

Geral de Justiça, opinado pelo seu não provimento (fls. 191/196).

É o relatório.

O recurso merece parcial provimento.

O apelante foi condenado como incurso 

nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, em 

concurso material com o artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06, 

pois, no dia 16 de janeiro de 2014, por volta das 17h15min, na 

rua Paulo Rodrigues Prado, juntamente com a menor infratora 

Samantha Chaves Prado, associaram-se, para fins de tráfico 

ilícito de drogas, trazendo consigo e tendo em depósito, 

aproximadamente 236,11g (duzentos e trinta e seis gramas e 
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onze decigramas) da substancia entorpecente vulgarmente 

conhecida como cocaína, na forma de crack, e 747,97g 

(setecentos e quarenta e sete gramas e noventa e sete 

decigramas) de Cannabis Sativa L, fazendo-o sem autorização e 

em desacordo com determinação legal e regulamentar. 

Consta da exordial acusatória que, 

policiais militares receberam denúncia anônima sobre indivíduos 

que estariam traficando na rua Paulo Rodrigues Prado, assim, 

dirigiram-se ao local, localizando o apelante. Realizaram a 

abordagem, encontrando, apenas, a quantia de R$ 30,00 (trinta 

reais), questionado se realizava tráfico de drogas, disse que sim 

e apontou a menor Samantha como sua companheira. Com ela 

foi localizado 10 (dez) pedras de crack, bem como a importância 

de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais).

O recorrente, ainda, informou que na sua 

residência havia mais drogas, assim, deslocaram-se ao local, 

encontrando 01 (um) tijolo de maconha, 02 (duas) balanças de 

precisão, 01 (um) telefone celular, 01 (um) rolo de papel 

alumínio, 04 (quatro) facas e, com apoio da equipe do canil, 

outras porções de cocaína, na forma de crack, embaladas e 

prontas para serem comercializadas, bem como a quantia de R$ 

207,00 (duzentos e sete reais). 

A r. sentença recorrida, suficientemente 
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motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada 

abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece 

ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A materialidade delitiva está comprovada 

nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/04), boletim 

de ocorrência de fls. 29/34, auto de exibição e apreensão de fls. 

35/38, laudo de constatação (fls. 43/46) e laudo positivo do 

exame químico-toxicológico para cocaína e maconha de fls. 55-

A/59-A. 

A autoria, também, é certa.

O apelante, na fase inquisitorial (fl. 11), 

disse que foi abordado por policiais militares “onde comigo, na 

abordagem, encontraram apenas R$ 30,00 (trinta reais) em 

cédulas diversas. Disse aos policiais militares que em casa havia 

mais drogas e permiti que eles ali entrassem eles encontraram 

dentro do meu guarda-roupas, 01 (um) tijolo de maconha, 02 

(duas) balanças de precisão, 01 (um) telefone celular, 01 (um) 

rolo de papel alumínio. Indiquei ainda onde haveria mais pedras 

de “crack” (sic)”. Em juízo (fls. 112/115), negou qualquer 

envolvimento com a menor, porém, assumiu que as drogas 

foram encontradas na residência dele, bem como os demais 

materiais, justificando que é usuário e devia para um traficante, 

por isso, foi forçado a manter as drogas na casa para ele.  

Com efeito, os policiais, ouvidos em juízo 
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(fls. 93/95 e 96/98), relataram que receberam denúncia anônima 

sobre indivíduos que estariam traficando na rua Paulo Rodrigues 

Prado e dirigiram-se ao local, localizando o apelante. Realizaram 

a abordagem, encontrando, apenas, a quantia de R$ 30,00 (trinta 

reais), questionado se realizava tráfico de drogas, disse que sim 

e apontou a menor Samantha como sua companheira. Com ela 

foi localizado 10 (dez) pedras de crack e dinheiro. O recorrente 

disse, ainda, que tinha mais drogas e os levaram até sua 

residência, apontando o local onde os escondia. Por fim, 

disseram que ele confessou a traficância. 

As declarações dos policiais que 

atenderam a ocorrência tem valor importante e merecem total 

credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer 

motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele 

mesmo constituiu e confiou a tarefa de resguardar a segurança 

pública. A propósito:

“Os testemunhos de policiais destacados para a 
realização de repressão criminal devem ser 
aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa 
realizada, inexistindo motivo para que sejam 
considerados tendenciosos, sendo certo que 
somente podem ser rechaçados se comprovado 
que houve falseamento da verdade ou que estão 
em desconformidade com o restante da prova” 
(TJSP  Apelação nº 1.364.617/5 Rel. Luiz 
Ganzerla).

“É assente nesta Corte o entendimento de que 
são válidos os depoimentos dos policiais em 
juízo, mormente quando submetidos ao 
necessário contraditório e corroborados pelas 
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demais provas colhidas e pelas circunstâncias 
em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 
83 da Súmula desta Corte (STJ - AgRg no Ag 
158921/SP Relatora Ministra Maria Thereza de 
Assis Moura Sexta Turma j. 10-5-2011).”

Ora, pela observância da prova colhida, 

pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do 

apelante e pela quantidade e natureza dos entorpecentes 

apreendidos (cocaína e maconha), é evidente a destinação para 

entrega a consumo de terceiros.

Desse feito, a conduta do apelante se 

subsume perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto 

alternativo, que abrange, entre outras, a conduta de “trazer 

consigo” substância entorpecente, “sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, não 

há que se falar, na espécie, na desclassificação do crime, sendo 

irrelevante o fato de o apelante ser usuário de droga, condição 

que não é incompatível com a traficância, a qual é, inclusive, 

muitas vezes utilizada como meio de manutenção do alegado 

vício (TJSP, Apelação nº 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. 

Martins, j. 15.08.2013).

Já em relação ao delito inserto no artigo 

35 da Lei nº 11.343/06, entende-se que não restou seguramente 

comprovada a associação do apelante com a menor para a 
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prática criminosa. Em que pese tenham sido presos juntos, na 

mesma ocasião, local e circunstâncias, não restou comprovado 

que estivessem efetivamente associadas para praticar, 

“reiteradamente ou não”, o delito de tráfico de drogas.

Na ilustre lição de Renato Marcão, para a 

configuração do tipo penal em apreço, “Não basta, não é 

suficiente (...) a existência do simples dolo de agir 

conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É 

imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de 

associar-se de forma estável”. É, ainda, “necessário que se 

identifique, na societas criminis, o caráter permanente, que não 

se confunde com a mera coautoria” (“TÓXICOS  Lei n. 11.343, 

de 23 de agosto de 2006, Lei de drogas”, anotada e interpretada, 

9ª edição, São Paulo, ed. Saraiva, 2014, p. 172).

Assim, à míngua de elementos suficientes 

a demonstrar tal animus associativo, é de rigor a absolvição do 

apelante pelo delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas.

Mantida a condenação do apelante pelo 

delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e absolvendo-o da 

imputação contida no artigo 35 do mesmo diploma legal, passa-

se à dosimetria das penas:

Na primeira fase, mantém-se a pena-base 
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no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(dez) dias-multa, montante adequado para a reprovação e 

prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do 

artigo 42 da Lei nº 11.343/06, uma vez que este é primário e não 

possui maus antecedentes

Na segunda fase, ausentes causas 

modificadoras.

Na terceira e derradeira fase, configurada 

a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da 

Lei nº 11.343/06 (envolvimento do adolescente Samantha 

Chaves Prado), a reprimenda foi, devidamente, exasperada em 

1/6 (um sexto), totalizando, em definitivo, 05 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e 

oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. 

Impossível a aplicação da causa de 

diminuição da pena pleiteada pela defesa (artigo 41, Lei 

11.343/06), uma vez que, para que o agente seja beneficiado 

com a redução “a colaboração deve ser voluntária e plena, muito 

embora não necessite ser espontânea, iniciando-se na fase de 

inquérito e se estendendo até o término da instrução criminal, de 

maneira a permitir a identificação dos demais coautores ou 

partícipes do crime e recuperação total ou parcial do produtos do 

crime. (...) só é possível cogitar a delação quando se estiver 
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diante de crime praticado mediante pluralidade de agentes (em 

concurso eventual ou associação estável)”, o que não acontece 

no presente caso (“TÓXICOS  Lei n. 11.343, de 23 de agosto 

de 2006, Lei de drogas”, anotada e interpretada, 9ª edição, São 

Paulo, ed. Saraiva, 2014, p. 213). 

Do mesmo modo não deve ser aplicado o 

redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da 

grande quantidade de entorpecente, quase 1 kg (um quilo) de 

droga, e do envolvimento da menor (Samantha).  

Em relação ao regime de cumprimento de 

pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por 

seus próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, 

além da hediondez do delito por equiparação, a gravidade e 

nocividade concreta da conduta, também evidenciada pela 

quantidade e pela natureza da droga apreendida, o que 

recomenda que o desconto das penas privativas de liberdade 

seja iniciado em regime mais severo.

Ademais, entende-se que a determinação 

dada pela Lei nº 11.464/07 está em consonância com o princípio 

da isonomia, visto que trata de maneira distinta aquele que 

pratica delito que a própria Constituição Federal considera mais 

grave. A determinação legal de fixação do regime inicial fechado 

não impede a devida individualização da pena durante sua 
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execução, quando, conforme as circunstâncias objetivas e 

subjetivas relacionadas a cada sentenciado, é possível a 

progressão de regime e obtenção de outros benefícios previstos 

na Lei de Execução Penal.  

Nesse sentido é o entendimento 

consolidado em julgados desta colenda 15ª Câmara Criminal:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira 
do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal, tem amoldado o cabimento do remédio 
heroico, adotando orientação no sentido de não 
mais admitir habeas corpus substitutivo de 
recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos 
princípios constitucionais, sobretudo o do devido 
processo legal e da ampla defesa, tem-se 
analisado as questões suscitadas na exordial a 
fim de se verificar a existência de 
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-
se a ordem de ofício. No caso, apesar de a 
pena ter sido fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) 
meses de reclusão, a gravidade concreta do 
delito, tendo em vista a quantidade, natureza 
e diversidade das drogas aprendidas 57 
porções de cocaína, somando um total de 2,6 
g e 1 trouxinhas de maconha, representando 
um total de 17,5 g -, justificam a imposição do 
regime inicial fechado, bem como a não 
substituição da pena por restritiva de direitos, 
nos termos do art. 4, inciso II, do Código 
Penal.” (STJ - Habeas corpus não conhecido. 
(HC 24914/SP Relatora Ministra Marilza Maynard 
Quinta Turma j. 14-4-2013) grifo meu.” (TJSP, 
Apelação nº 03636-21.201.8.26.050, 15ª Câmara 
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, 
j. em 13.03.2014)

Por fim, pelos mesmos fundamentos e 

evidenciadas as peculiaridades do crime equiparado a hediondo, 
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no caso concreto, não se impõe a substituição dessa pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos (cf. artigo 44, 

inciso III, do Código Penal).

Assim sendo, dá-se parcial provimento ao 

recurso defensivo para absolver o apelante do delito previsto no 

artigo 35, da Lei 11.434/06, mantendo-se, no mais, a r. sentença 

de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator


		2015-10-29T17:09:28+0000
	Not specified




