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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0012394-22.2011.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes ADENILSON 
REBOUÇAS COUTINHO, JEVERSON RODRIGO PIRES, ELESSANDRO DE SOUZA 
RODARTE e PAULO RODRIGO OLHO DOS SANTOS, é apelado 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 aos apelos defensivos, 
mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRASSI 
NETO (Presidente sem voto), LAURO MENS DE MELLO E MARCO ANTÔNIO 
COGAN.

São Paulo, 29 de outubro de 2015

ELY AMIOKA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 00.484
Apelação nº 0012394-22.2011.8.26.0077
Comarca: Birigui  2ª Vara Criminal 
Apelantes: 1) Adenilson Rebouças Coutinho

2) Jeverson Rodrigo Pires
 3) Elessandro de Souza Rodarte

2) Paulo Rodrigo Olho dos Santos

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Apelação criminal  Tráfico de drogas  Sentença condenando os 
acusados como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06  
Recursos defensivos buscando, em síntese, a absolvição por 
insuficiência probatória. O corréu Adenilson busca também, 
preliminarmente, a nulidade da sentença ante ao desrespeito do 
princípio da identidade física do Juiz e a redução da pena. 
Elessandro pugna, ainda, a redução da pena, o reconhecimento da 
atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de 
diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem 
como a do art. 41, do mesmo diploma legal; a fixação de regime 
mais brando e, por fim, o sursis da pena  Preliminar afastada - 
Princípio da Identidade Física do Juiz. Não violação. Aplicação 
analógica do art. 132, do Código de Processo Civil, que elenca as 
hipóteses de exceção ao referido princípio  Preliminar afastada  
Materialidade e autorias comprovadas  Apreensão de 03 pedaços 
de cocaína (917,90 gramas)  Depoimento dos policiais 
harmônicos entre si, narrando que receberam uma denúncia dando 
conta que o corréu Adenilson entregaria drogas na residência do 
corréu Elessandro. Feita campana no local, avistaram um veículo 
ocupado pelos corréus Adenilson, Paulo e Jeverson estacionando 
na garagem de Elessandro. Observaram, ainda, Adenilson 
entregando uma sacola para Elessandro. Diante disso, adentraram 
no imóvel e, além de abordarem os réus, encontraram os 
entorpecentes apreendidos, celulares, uma balança de precisão e 
um caderno com anotações  De rigor a condenação dos apelantes 
 Penas e regime que não comportam reparos  Inviável o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da delação 
premiada em relação ao corréu Elessandro. Não configurado o 
preenchimento dos requisitos para a concessão de tais institutos 
jurídicos  Mantida a causa de diminuição de pena prevista no art. 
33, §4º da Lei 11.343/06 ao corréu Paulo ante a ausência de 
inconformismo ministerial  Expressiva quantidade de 
entorpecentes obsta a incidência do referido redutor, razão pela 
qual incabível aos demais que, além de tudo, são reincidentes  
Regime fechado mantido, eis que o adequado ao delito  
Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direito e o sursis penal  Vedação legal  Sentença 
mantida  Recurso desprovido.
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Ao relatório da r. sentença de fls. 367/384, prolatada 

pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Yukio Misaka, ora adotado, 

acrescento que ELESSANDRO DE SOUZA RODARTE e JEVERSON 

RODRIGO PIRES foram condenados às penas de 07 anos, 09 meses e 10 

dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 777 dias-

multa, no piso, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; 

ADENILSON REBOUÇAS COUTINHO foi condenado à pena de 07 anos e 

06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 dias-

multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; e 

PAULO RODRIGO OLHO DOS SANTOS foi condenado à pena de 03 anos 

e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 333 

dias-multa, no piso, como incurso no art. 33, caput, e §4º, da Lei 11.343/06.

Inconformados, apelaram os réus ELESSANDRO, 

JEVERSON, ADENILSON e PAULO.

ADENILSON busca, preliminarmente, a nulidade 

da sentença ante ao desrespeito do princípio da identidade física do Juiz. No 

mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, 

subsidiariamente, pela redução da pena. (fls. 407/413)

JEVERSON (fls. 472/477) e PAULO (fls. 487/491) 

pleitearam a absolvição por falta de provas.

Por sua vez, ELESSANDRO (fls. 480/485) requereu 

a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da 
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pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da 

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem 

como a do art. 41, do mesmo diploma legal; a fixação de regime mais brando 

e, por fim, o sursis da pena. 

Processados os recursos, com contrarrazões do 

Ministério Público (fls. 497/503-v) se manifestando pela absolvição dos 

corréus ADENILSON, JEVERSON e PAULO, os autos subiram a esta E. 

Corte de Justiça.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento dos recursos defensivos (fls. 509/515).

É o relatório.

1) Da Preliminar

Não vislumbro, na hipótese, ofensa ao princípio da 

identidade física do Juiz alegada pela Defesa, em razão de não ter sido o 

mesmo Magistrado a presidir a instrução criminal e a proferir a sentença 

condenatória. 

De proêmio, quanto ao princípio do juiz natural, 

incluído no Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/08, que acrescentou 

o § 2º ao artigo 399, temos: O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a 

sentença.
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Entretanto, a lacuna evidenciada no citado 

dispositivo legal quanto às hipóteses de férias, licença, promoção ou qualquer 

outro afastamento do Magistrado que presidiu a instrução processual enseja a 

aplicação analógica do art. 132, do Código de Processo Civil, que excetua a 

incidência do princípio da identidade física do juiz, in verbis: 

Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a 
lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer 
motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu 
sucessor.

Conforme se depreende dos autos, a certidão de fls. 

496 atesta que o Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello esteve ausente, em gozo 

de compensação de horas, no período de 28.01.2013 a 01.02.2013, ocasião 

em que foi substituído pelo Dr. Marcelo Yukio Misaka, o qual acertadamente 

proferiu a r. sentença. E acrescento que em se tratando de réus presos, não 

seria lógico e nem mesmo justo que estes ficassem a aguardar presos que seu 

processo fosse sentenciado.

Logo, no presente caso, não há que se falar em 

afronta ao princípio da identidade física do juiz, porquanto o período em que 

o Magistrado esteve em gozo de horas credoras é uma das hipóteses 

excludentes à sua incidência. 

2) Do mérito

Consta da denúncia que, no dia 06 de setembro de 

2011, por volta das 16h, na cidade de Coroados-SP, ADENILSON 
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REBOUÇAS COUTINHO, JEVERSON RODRIGO PIRES e PAULO 

RODRIGO OLHO DOS SANTOS, agindo em conluio e previamente 

ajustados, transportavam droga sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de 

tempo, na Rua Newton Prado nº 58, no centro da cidade de Corados-SP, 

ELESSANDRO DE SOUZA RODARTE guardava droga para consumo de 

terceiro sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos: 

Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/03), Boletim de Ocorrência (fls. 12/16), 

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/19), Laudo de Constatação (fls. 25), 

Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 46/47), Laudo de Exame em 

Peças (fls. 48/58 e 60) em consonância com as demais provas amealhadas aos 

autos. 

A autoria também é inconteste.

Na fase inquisitiva, na presença de Advogado, 

ADENILSON negou todas as acusações. Alegou que apenas foi com os 

corréus PAULO e JEVERSON à cidade de Coroados/MT para buscar roupas 

para JEVERSON, antigo morador desta cidade. Relatou que, no momento em 
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que procuravam uma moça, o carro começou a vazar água, motivo pelo qual 

acabaram parando na casa de ELESSANDRO, que os autorizou a colocar o 

carro na garagem (fls. 07)

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

ADENILSON continuou negando a acusação. Narrou que foi a Coroados a 

pedido de “Barroso”, que era quem dirigia o carro. Relatou que apenas foi à 

residência de ELESSANDRO para pedir água para colocar no radiador do 

veículo, que estava com problemas. Declarou que, no momento em que 

estava colocando o carro na garagem, os policiais os abordaram. Asseverou 

que não conhecia ELESSANDRO e que apenas foi levado pela polícia 

porque seu nome constava como “procurado”.  No mais, disse que já foi 

processado por tráfico.

Na delegacia, na presença de Advogado (que não é o 

mesmo que acompanhou o depoimento do réu Adenilson),  ELESSANDRO (fls. 08) 

confirmou a propriedade das drogas apreendidas em sua casa, quais sejam as 

três pedras de crack (com peso de 917 gramas). Afirmou que comprou o 

entorpecente antes dos fatos, negando tê-lo comprado dos corréus 

ADENILSON, PAULO ou JEVERSON. Acrescentou que estes apenas foram 

a sua residência devido a um problema que tiveram no carro deles.

Contudo, perante o Magistrado, ELESSANDRO 

negou o tráfico e a propriedade das drogas apreendidas. Asseverou que não 

tinha entorpecentes em sua casa e que sequer o veículo em que estariam os 

corréus se encontrava lá. Relatou que só viu um deles pulando o muro, 
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dirigindo-se até os fundos de sua casa e, em seguida, avistou que os demais 

corréus já estavam algemados. Alegou que apenas confessou na delegacia 

que as drogas lhe pertenciam porque foi coagido por um dos policiais, 

dizendo que prenderia sua esposa e encaminharia seus filhos ao Conselho 

Tutelar. Acrescentou que o Advogado que o acompanhou na delegacia 

escutou o policial o ameaçando. Aduziu que foi o próprio Advogado que 

levou os papéis para que ele assinasse, sob o argumento de que ficaria mais 

fácil assumir a propriedade das drogas para que os outros fossem liberados. 

Por fim, declarou que não conhecia os corréus e que a pessoa que pulou o 

muro não era nenhum deles.

Perante a Autoridade Policial, na presença do 

mesmo Advogado que acompanhou o depoimento de Adenilson, PAULO 

disse não serem verdadeiros os fatos narrados na exordial acusatória. 

Declarou que apenas estava no interior do veículo de ADENILSON, pois 

eles, juntamente com JEVERSON, pretendiam ir a Coroados para buscar 

peças de roupas para este. No momento em que procuravam uma garota, o 

carro começou a vazar, motivo pelo qual pararam na frente à casa de 

ELESSANDRO, que os autorizou a estacionar o veículo na garagem. Negou 

ter ido levar a droga para ELESSANDRO (fls. 09).

Na fase judicial, PAULO continuou negando os 

fatos, afirmando que sequer tinha ciência das drogas. Narrou que 

ADENILSON lhe pediu ajuda para que o acompanhasse até a cidade de 

Coroados para levar ou buscar roupas de JEVERSON, sendo que, caso este 

decidisse ficar na cidade, teria que trazer o carro de volta para Birigui. 
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Informou que acabou aceitando, pois fazia tempo que não ia até a referida 

cidade. Declarou que era JEVERSON quem dirigia o automóvel. Assegurou 

não ter visto nenhuma pessoa no veículo entregando alguma sacola para 

ADENILSON. Relatou que, em dado momento, o carro apresentou um 

problema no radiador, motivo pelo qual JEVERSON parou em frente a uma 

residência para pedir ajuda, com o intuito de pegar água e colocar no 

carburador. Alegou que nenhum deles conhecia ELESSANDRO. No mais, 

disse acreditar que a mãe de JEVERSON reside em Coroados, pois fazia 

pouco tempo que o conhecia (fls. 197/198)

Por fim, na delegacia, também acompanhado pelo 

Advogado que assistiu Adenilson e Paulo, JEVERSON negou o tráfico e o 

transporte da droga. Admitiu ter pedido a ADENILSON para irem juntos a 

cidade de Coroados com o intuito de buscar uma muda de roupas na casa de 

sua mãe. Relatou que, em seguida, foram atrás de uma garota, pois queria 

conversar com ela. Aduziu que apenas pararam na frente da casa de 

ELESSANDRO, pois o carro estava vazando. (fls. 10).

Em juízo, JEVERSON utilizou-se do seu direito 

constitucional de permanecer em silêncio. (fls. 196/196-v).

Ressalto que o silêncio é uma garantia 

constitucional e não deve ser automaticamente interpretado em desfavor do 

réu. Assim, de rigor que todo o conjunto probatório seja detidamente 

analisado para a sua eventual responsabilização.

Ademais, tais versões não encontram respaldo no 
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restante do conjunto probatório amealhado nos autos. Senão, vejamos.

O investigador de polícia Ruy Junqueira Junior 

(fls. 192/192-v) relatou que receberam uma denúncia dando conta de que um 

indivíduo de apelido “Cabeça” abastecia com drogas as cidades de Birigui e 

Coroados, e que ele faria uma entrega de entorpecentes na residência de 

ELESSANDRO. Esclareceu que este indivíduo tratava-se do corréu 

ADENILSON e que a denúncia não mencionava outras pessoas. Diante disso, 

procederam a um acompanhamento policial em frente à casa de 

ELESSANDRO e puderam visualizar um veículo Corsa estacionando na 

garagem da residência. Declarou que o citado carro era ocupado pelos 

corréus ADENILSON, PAULO e JEVERSON, sendo que um destes últimos 

conduzia o veículo. Narrou que, nesse instante, perceberam que o passageiro 

ADENILSON passou uma sacola para ELESSANDRO que, por sua vez, 

adentrou na casa. Em seguida, juntamente com outros policiais e o Delegado 

de Polícia, ingressaram no imóvel no momento em que ELESSANDRO 

voltava do quarto para a sala, e abordaram os quatro acusados no interior da 

residência. Em buscas pelo local, encontraram, em um quarto, uma sacola 

sobre a cama contendo, em seu interior, três pedras de crack. Indagados, 

ELESSANDRO admitiu a propriedade da droga, enquanto que os demais 

alegaram que sequer sabiam da existência dela. Acrescentou que no local 

também foram apreendidos celulares e uma balança de precisão. Por fim, 

informou que ADENILSON já teve uma passagem por roubo na cidade de 

Araçatuba e que não conhecia os demais corréus.

No mesmo sentido, depôs o também policial civil 
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Alberto Ferreira (fls. 193/193-v), acrescentando que, salvo engano, também 

foi apreendido um caderno; mas não se recordou qual foi o tipo de droga 

apreendida e o que os réus disseram sobre ela. Disse, ainda, que 

ADENILSON é paraplégico, e que este foi o único que permaneceu no 

veículo, quando ingressaram na residência.

As testemunhas arroladas pela defesa de 

ADENILSON, Michelle Oliveira Duarte (fls. 194/194-v) e Rosa de Lourdes 

Izaqui (fls. 195/195-v) não presenciaram os fatos, em nada contribuindo ao 

deslinde do feito.

Por fim, a testemunha do juízo, o Advogado 

Eduardo Andrade Berti (fls. 306) confirmou ter acompanhado o 

interrogatório do corréu ELESSANDRO prestado em delegacia. Negou ter 

presenciado qualquer tipo de coação ou ameaça por parte dos policiais ao 

acusado. Asseverou que em nenhum momento sugeriu ao mesmo que 

assumisse a propriedade das drogas apreendidas, mas tão somente que 

permanecesse calado no flagrante. No mais, aduziu que a autoridade policial 

garantiu a ELESSANDRO todos os direitos assegurados e que o 

interrogatório ocorreu dentro da legalidade.

Como se pôde observar, o conjunto probatório 

deixou fora de dúvidas de que os recorrentes praticaram o crime de tráfico de 

drogas, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de 

absolvição dos apelantes. 

ADENILSON negou o tráfico. Relatou que foi a 
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cidade de Coroados com os corréus PAULO e JEVERSON apenas para 

buscar roupas para o segundo. Narrou que como o veículo apresentou 

problemas, acabaram parando em frente à residência de ELESSANDRO, com 

o intuito de pedirem água para colocar no radiador. No mais, assegurou que 

não conheciam ELESSANDRO.

PAULO corroborou o depoimento de 

ADENILSON. Aduziu que este lhe pediu que o acompanhasse até a cidade 

de Coroados para levar ou buscar roupas de JEVERSON, pois caso este 

decidisse ficar na cidade, deveria trazer o carro. Esclareceu que já em 

Coroados, o veículo apresentou problemas no radiador, motivo pelo qual 

JEVERSON estacionou em frente a uma residência, com vistas a pegar água 

para colocar no radiador. No mais, disse que não conhecia ELESSANDRO. 

Já o corréu JEVERSON optou pelo silêncio. 

Todavia, na fase inquisitiva havia ofertado a mesma versão dos corréus.

De início, registra-se que o silêncio é uma garantia 

constitucional. Todavia, embora interpretá-lo, pura e simplesmente, de forma 

desfavorável àquele que alega inocência seja defeso, referida exegese passa a 

ser até mesmo intuitiva quando as circunstâncias todas em que ocorreram os 

fatos indiquem que agiu da forma ilícita que lhe está sendo imputada. Afinal, 

a defesa do cidadão envolvido ilegal ou injustamente num flagrante é 

imediata, instintiva. Quem, nessa condição, não bradaria sua inocência na 

oportunidade em que ouvido?! Entretanto, em razão da proibição acima 

mencionada, isso de rigor não vale como prova contra ele, de forma que deve 
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ser analisado todo o conjunto probatório para que se demonstre sua eventual 

responsabilidade.

In casu, a versão dada pelos apelantes carece de 

comprovação.

Não há nada nos autos que comprove o veículo em 

questão apresentou problemas mecânicos. 

Ademais, não é crível que JEVERSON tenha 

solicitado a ajuda de ADENILSON, pessoa portadora de necessidades 

especiais, apenas para ajudá-lo a buscar roupas, ou 'uma muda de roupas' (fls. 

10), em outra cidade.

Por outro lado, PAULO, que também os 

acompanhou, foi chamado por ADENILSON para irem a Coroados, pois caso 

JEVERSON decidisse ficar na cidade, ele deveria trazer o veículo de volta. 

Entretanto, difícil crer que este seria o responsável 

por trazer o veículo de volta sendo que o mesmo alegou que fazia pouco 

tempo que conhecia JEVERSON. Ademais, por que razão JEVERSON se 

deslocaria a outra cidade de carro e optaria por emprestar seu veículo para, 

posteriormente, ter que voltar utilizando-se de outro meio de transporte?

Observa-se que ADENILSON é reincidente 

específico de tráfico (fls. 11 e 17-D do apenso próprio  não transcorrido o 
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período depurador), assim como JEVERSON (c. fls. 44-G do apenso 

próprio).

Além do mais, suas narrativas vão contra o alegado 

pelo corréu ELESSANDO.

ELESSANDRO também negou a acusação. 

Declarou que não foram apreendidos entorpecentes em sua casa e que 

nem o veículo dos corréus se encontrava lá. Relatou que apenas viu um 

rapaz pulando o muro de sua residência e, em seguida, os corréus presos. E 

que esse tal sujeito que pulou o muro não é nenhum dos demais réus. Quanto 

à confissão prestada na delegacia, alegou que somente assim o fez porque foi 

ameaçado por um policial.

Contudo, sua alegação também não prospera. Como 

se observa, na fase inquisitiva, ele havia confessado a propriedade das 

drogas apreendidas, alegando, porém, que não as comprou dos corréus.

Além do mais, a afirmativa de que apenas confessou 

devido ao fato de ter sido ameaçado por um dos policiais restou isolado nos 

autos.

Segundo o depoimento do próprio Advogado 

Eduardo Andrade Berti, que acompanhou o interrogatório deste apelante na 

delegacia, não houve nenhuma coação ou ameaça por parte dos policiais.

Por outro lado, os policiais civis foram uníssonos ao 
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narrarem como se ocorreram os fatos.

Os policiais relataram terem recebido uma 

denúncia dando conta de que um indivíduo de apelido “Cabeça”, que 

seria o corréu ADENILSON, abastecia drogas em Birigui e em Coroados, e 

que ele faria uma entrega de entorpecentes na casa de ELESSANDRO.

Em posse de tais informações, efetuaram uma 

campana em frente à residência de ELESSANDRO e visualizaram um 

veículo, ocupado pelos corréus ADENILSON, PAULO e JEVERSON, 

estacionando na garagem da casa. Em seguida, observaram ADENILSON 

entregando uma sacola para ELESSANDRO.

Diante disso, os policiais, juntamente com o 

Delegado, ingressaram na residência, onde abordaram os réus e, em 

buscas, localizaram os entorpecentes apreendidos, dentro de uma sacola, 

além de celulares e uma balança de precisão.

O policial Alberto acrescentou que também foi 

apreendido um caderno e que ADENILSON, por ser paraplégico, 

permaneceu no interior do veículo.

Os autos de Exibição e Apreensão (fls. 17/19) 

comprovam a apreensão da balança de precisão (periciado às fls. 59/60); do 

caderno com anotações (periciado às fls. 49/58) e dos celulares, o que 

também embasam a configuração do delito de tráfico.
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No mais, nota-se que os policiais foram firmes e 

coesos em seus depoimentos, que são harmônicos entre si. Assim, são válidos 

a ensejar condenação criminal, excetuadas as hipóteses em que sejam 

infirmados pelo restante das provas, o que, a toda evidência, não é o caso 

destes autos.

Nesse sentido, é o entendimento desta C. Câmara:

(...)Tráfico de entorpecentes  Materialidade e autoria comprovadas por 
depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto 
probatório  Validade No que concerne ao valor dos depoimentos 
prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem 
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição 
de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As 
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do 
acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra 
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas 
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. 
Cálculo da Pena  Tráfico de entorpecentes  Imposição de privação de 
liberdade superior a quatro anos  Inaplicabilidade da conversão da pena 
privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao 
requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido 
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua 
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o 
quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP. (grifei) (Apelação nº 
0001192-93.2014.8.26.0028, Relator: GRASSI NETO, Comarca: 
Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8ª Câmara de Direito 
Criminal)

Não é crível que os policiais estariam incriminando 

os acusados de forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos 

conduz a entender que tais depoimentos não mereçam total credibilidade. 

No mais, seria leviano que tais agentes colocassem 

em risco suas profissões, ao forjarem um flagrante, apenas para prejudicar 

determinadas pessoas, que sequer conheciam e que, segundo a defesa, trata-se 

de cidadãos inocentes.
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Ademais, eventuais contradições entre os 

depoimentos dos policiais não tiveram o condão de elidir a culpabilidade dos 

acusados, visto que pela parte incontroversa já restou configurada a 

prática delituosa.

A denúncia anterior, a prisão em flagrante, a forma 

de acondicionamento da droga, o relato dos policiais, os objetos apreendidos, 

enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente o 

tráfico.

Restou claro que a droga estava sendo transportada 

pelo corréu ADENILSON, com a ajuda e conhecimento de PAULO e 

JEVERSON, para entregarem a ELESSANDRO, para que este a distribuísse 

ao consumo de terceiros.

Anoto, por oportuno, que, para a configuração do 

delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o 

simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer 

consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza 

o crime em questão.

Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de 

Almeida Pedroso:

“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova 
indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a 
quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua 
incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de 
fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas 
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embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de 
venda a varejo”. 

Quanto à alegação da ilegalidade da prisão dos 

apelantes, haja vista que os policiais invadiram a residência do corréu 

ELESSANDRO sem qualquer mandado que os autorizassem, esta não deve 

prosperar.

Isso porque o art. 5º, inciso XI, da CF assim 

preceitua:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial;

No caso em tela, restou devidamente comprovado 

que o delito de tráfico estava em andamento, o que, por si só, ampara a 

conduta dos policiais.

Evidencia-se, nessa medida, a autoria delitiva, bem 

como o animus dos agentes, sendo de rigor a condenação dos acusados pelo 

tráfico.

Comprovadas a materialidade, bem como a autoria 

delitiva, passo então a análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do 
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Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado 

elevou as penas-bases dos apelantes ELESSANDRO, JEVERSON e PAULO 

em 1/3 (um terço), em razão da quantidade (917,90 gramas) e da natureza da 

droga (cocaína), resultando no montante de 06 anos e 08 meses de reclusão, e 

pagamento de 666 dias-multa, no piso, o que se mantém.

Em relação ao corréu ADENILSON, em razão de 

ele ser o proprietário, além dos motivos expostos anteriormente, sua pena-

base foi majorada em ½ (metade), alcançando o patamar de 07 anos e 06 

meses de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa, no mínimo legal, o que 

entendo razoável.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias 

atenuantes aos apelantes e, reconhecidas as agravantes da reincidência dos 

corréus ELESSANDRO (fls. 44-G do apenso próprio  tráfico), JEVERSON 

(fls. 27 do apenso próprio  furto), as penas destes foram majoradas em 1/6 

(um sexto), redundando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 

pagamento de 777 dias-multa, para ambos.

Incabível o reconhecimento da atenuante da 

confissão espontânea ao apelante ELESSANDRO, porquanto que o réu, na 

delegacia, apenas admitiu a propriedade das drogas, ao passo que em juízo, 

retratou-se de tudo, dizendo que foi coagido a confessar, ocasião em que 

negou os fatos. 

Registra-se que a confissão espontânea tem que ser 
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plena para valer como atenuante.

É o que ensina DAMÁSIO DE JESUS1: 

A simples confissão da prática de um crime não atenua a pena. Assim, 
quando o indiciado ou acusado confessa a autoria do crime à autoridade 
policial ou judiciária, não incide a atenuação pela mera conduta 
objetiva. O que importa é o 'motivo' da confissão, como, por exemplo, o 
arrependimento sincero, demonstrando merecer pena menor, com 
fundamento na lealdade processual.

Quanto aos corréus ADENILSON e PAULO, face à 

ausência de circunstâncias agravantes, suas penas permaneceram inalteradas.

Todavia, observo que o réu ADENILSON é 

reincidente, eis que conforme fls. 11 e 17-D do apenso próprio, o mesmo foi 

condenado por tráfico e teve extinta sua pena em 16.01.2008, ou seja, antes 

de decorrido o período depurador da reincidência. Contudo, incabível o 

reconhecimento da reincidência nesta instância ante a inércia Ministerial.

Na derradeira etapa, o MM. Juízo a quo concedeu a 

benesse do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 ao apelante PAULO, e 

reduziu a reprimenda em 1/2, diante da não comprovação de circunstâncias 

que obstassem a concessão do referido redutor.

A meu ver, não seria o caso de aplicação da fração 

redutora, porquanto o apelante portava expressiva quantidade de 

entorpecentes (03 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 917,90 

gramas, ou seja, quase um quilo), o que, somado a denúncia anterior, denota 

1 Código Penal Anotado, 19ª ed., Saraiva, págs. 245-6.
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dedicação à atividade criminosa por parte do acusado.

Nesse diapasão:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA 
DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 
ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de 
drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, 
manifesta dedicação à atividade criminosa.
2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 
pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a 
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
3. Por fim, indemonstrado, de plano, fato diverso que fragilize o decisum 
condenatório quanto à dedicação à traficância de drogas, impossível 
albergar a pretensão de realizar, através do writ, o revolvimento do 
conjunto fático-probatório que arrimou o mencionado fundamento.
4. Ordem denegada.
(HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, 
julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011) (grifo nosso)

Contudo, na ausência de inconformismo Ministerial 

suscitando referida questão, mantenho o redutor como aplicado na r. 

sentença, sob pena de reformatio in pejus, que é vedada.

Pelo mesmo raciocínio incabível a concessão da 

referida causa de diminuição aos demais corréus. 

Ademais, repita-se, ELESSANDRO e JEVERSON 

são reincidentes. Do mesmo modo ADENILSON, apesar de não reconhecida 

tal agravante.

No que tange ao pedido defensivo de 
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ELESSANDRO pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no 

art. 41 da Lei de Tóxicos, esta deve ser afastada de plano.

Ora, referido artigo estatui que: “O indiciado ou 

acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o 

processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do 

crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de 

condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.”

In casu, ELESSANDRO não colaborou 

voluntariamente na identificação dos corréus, pois em nenhum momento 

alegou ter adquirido os entorpecentes destes e, do mesmo modo, não auxiliou 

na recuperação do produto de delito, eis que a apreensão de entorpecentes 

ocorreu no momento da prisão em flagrante, com a localização das drogas 

pelos policiais.

Portanto, inexistindo outras causas modificadoras, 

mantém-se a reprimenda em definitivo tal qual já lançada pela r. sentença, a 

saber:

a) 07 anos, 09 meses e 10 

dias de reclusão, e o pagamento de 777 dias-

multa, no piso, para o apelante ELESSANDRO;

b) 07 anos, 09 meses e 10 

dias de reclusão, e o pagamento de 777 dias-



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0012394-22.2011.8.26.0077 - Birigüi - VOTO Nº 00.204 23/25

multa, no piso, para o apelante JEVERSON;

c) 07 anos e 06 meses de 

reclusão, e o pagamento de 750 dias-multa, no 

piso, para o apelante ADENILSON; e

d) 03 anos e 04 meses de 

reclusão, e o pagamento de 333 dias-multa, no 

piso, para o apelante PAULO.

Ademais, incabível regime mais brando.

Indiscutível que, para o delito de tráfico de drogas, o 

regime inicial é o fechado. Todo indivíduo que participa de narcotráfico 

revela extrema periculosidade. 

O crime em tela intranquiliza a população e vem 

crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa 

difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais 

rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também 

evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e 

destruindo famílias.

Do mesmo modo, não há que se falar em 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sabemos que é vedada tal substituição, nos termos 
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do art. 44, da Lei de Drogas, vez que se trata de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“Crime hediondo - Entorpecente - Tráfico - Substituição da reprimenda 
privativa de liberdade por restritiva de direito - Inadmissibilidade - 
Incompatibilidade da Lei 9.714/98, direcionada aos pequenos delitos, 
oportunizando ao condenado uma chance de adequar-se ao meio social 
sem que, para isso, tenha de ser segregado, com a Lei 8.072/90, que visa 
tratar com maior severidade os apenados por delitos odiosos.” (TJRS) RT 
771/688 
“Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de 
liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - 
Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou 
essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior 
severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a 
liberdade provisória e a progressão de regime.” (TJAP) RT 772/617

É bem verdade que o Senado Federal editou a 

Resolução nº 05/2012, que dispõe:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão 'vedada a conversão em 
penas restritivas de direitos' do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.”

No entanto, a decisão pela inconstitucionalidade do 

art. 44, da Lei nº 11.343/06, deu-se incidenter tantum pelo C. Supremo 

Tribunal Federal, em maioria apertada, e a Resolução foi editada com o 

intuito de expandir os limites subjetivos do decisum.

Não obstante, apesar da suspensão por 

inconstitucionalidade do contido no § 4º do art. 33, tem-se que o art. 44 da 

mesma lei continua em pleno vigor, o qual dispõe:

 “Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta 
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Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e 
liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de 
direitos.”

Além disso, o tratamento mais rigoroso estabelecido 

na Lei nº 11.343/06 é incompatível com a aplicação do referido benefício.

O mesmo raciocínio se aplica ao sursis da pena, 

razão pela qual também nego sua concessão.

Ante o exposto, afastada a matéria preliminar, nego 

provimento aos apelos defensivos, mantendo a r. sentença por seus próprios 

e jurídicos fundamentos. 

Ely Amioka

Relatora
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