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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação  nº 

0039975-25.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são 

apelantes DANIEL LUIZ DOS SANTOS e PEDRO DAVELA, 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 

ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

IVAN SARTORI (Presidente) e EUVALDO CHAIB.

São Paulo, 8 de março de 2016

Luis Soares de Mello

RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Voto nº 38.526
Apelação Criminal nº 0039975-25.2013.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(9ª Vara Criminal  Processo n.º 0039975-25.2013)
Juíza: Dra. Patrícia Álvares Cruz
Apelantes: Daniel Luiz dos Santos e Pedro Davela
Apelado: Ministério Público (Dra.Margareth Ferraz 

França)

EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes e associação 
para o tráfico (art. 33, “caput”, e art. 35, ambos da Lei 
nº 11.343/06). Crimes caracterizados, integralmente. 
Delação anônima incriminadora. Flagrante 
inquestionável. Formas de acondicionamento, variedade 
e quantidade de entorpecentes que revelam comércio. 
Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais 
Militares. Versções exculpatórias inverossímeis. 
Associação para o tráfico caracterizada. Vínculo 
associativo evidente. Guarda, reabastecimento e venda 
de drogas operadas em divisão de funções. 
Desnecessidade de vínculo permanente, ademais. 
Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. 
Perdão judicial e delação premiada não caracterizados. 
Ausência de cooperação dos réus em sede inquisitiva ou 
judicial. Requisitos não preenchidos. Inaplicabilidade da 
causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
Elevada quantidade de narcóticos de natureza variada e 
nefasta. Habitualidade caracterizada. Substituição da 
corporal obstada. Regime fechado único possível. 
Inaplicabilidade da detração penal. Apelo improvido.

 

Visto.

Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e 

adota, acrescenta-se que Daniel Luiz dos Santos e Pedro Davela 

saíram condenados às penas de 8 anos de reclusão (regime 

fechado), mais 1.200 dias-multa, no piso, ambos pela prática das 

infrações penais capituladas no art. 33, “caput”, e art. 35, ambos 

da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação 
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para o tráfico).

O apelo dos acusados  f. 250/271  pretende, 

essencialmente, a modificação do julgado, buscando a 

improcedência da demanda e conseqüente inversão do resultado, 

com absolvição, por defendida insuficiência de prova acusatória, 

incluso quanto ao vínculo associativo para a associação criminosa.

Subsidiariamente, busca (i) perdão judicial, (ii) a 

concessão dos benefícios da delação premiada, (iii) a aplicação da 

causa de redução de penas prevista no art 33, § 4º, da Lei de 

Drogas, (iv) regime mais brando, (v) substituição da corporal por 

restritivas de direitos e (vi) aplicação da detração.

Anotam-se contrarrazões  f. 275/298  que 

defendem a mantença do decisório.

Autos distribuídos (f. 303), foram imediatamente 

encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista 

regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do 

recurso, f. 304/312, chegando o feito ao Gabinete do Relator, 

finalmente, aos 27.nov.2015, f. 313.

É o relatório.

Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o 

tráfico (art. 33, “caput”, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06).

Policiais Militares, em patrulhamento rotineiro, 

recebem delação anônima a indicar a prática de tráfico de 

drogas por um indivíduo, cujas características foram informadas 

(obeso e trajando bermuda 'jeans' e camiseta amarela), que era 
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abastecido por um indivíduo de prenome Pedro, este de camisa 

laranja e residente ao nº 512 da mesma rua.

Aqueles milicianos, em diligências, localizam o 

acusado Daniel, cujas características coincidiam com as 

informadas, e abordam-no, surpreendendo-o em poder de 12 

porções de 'crack', além de R$ 115,00, em dinheiro, momento 

em que o réu Daniel admite informalmente a traficância.

Em diligências ao endereço indicado na delação 

anônima, os Policiais Militares localizam o acusado Pedro a sair 

da residência, momento em que é abordado e surpreendido em 

poder de 14 porções de 'crack', oportunidade em que admite a 

traficância e a existência de mais drogas em sua residência, bem 

como afirma que levava drogas para o réu Daniel, associados que 

estavam para a traficância.

Em vistorias ao imóvel, os milicianos apreendem 

uma sacola contendo 125 porções de 'crack', 185 pinos de 

cocaína e 112 pinos menores, contendo 'crack', além de R$ 

584,00, em dinheiro.

Prisão em flagrante delito.

Estes os fatos.

Condenação acertada.

Elementos mais que suficientes a garantir autoria e 

materialidade delitivas.

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

14/19; (ii) auto de exibição e apreensão, f. 22/23; (iii) laudo de 
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constatação, f. 20/21; e (iv) exame químico-toxicológico, f. 79/81, 

a bem caracterizar a substância entorpecente  cocaína, inclusive 

na forma de 'crack'.

A autoria, por seu turno, é incontestável.

A começar pelo estado flagrancial.

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, trazendo consigo, para comercialização, nada menos que 

12 porções de 'crack', embaladas individualmente em papelotes, 

além de R$ 115,00, em dinheiro, logo após ser delatado como 

traficante, envolvido em associação com outro agente, que 

também é abordado e detido em poder de 14 porções de 'crack', 

embaladas individualmente, que levava ao corréu, para a 

comercialização, além de ter em depósito e guardar em sua 

residência, para o tráfico, nada menos que 125 porções de 

'crack', 185 pinos de cocaína e 112 pinos menores, contendo 

'crack', além de R$ 584,00, em dinheiro, tudo em evidente 

associação para a mercancia, 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 dos diligentes e competentes 

Policiais Militares (i) Antônio, f. 4/5 e 196/200; e (ii) Dorival, f. 

6/7 e 103.

Estoriam exatamente a ação, em correspondência 

de detalhes, unicidade de entendimento e ação.

Relatam que receberam delação anônima de um 

popular, a indicar que um indivíduo comercializava narcóticos 

à via pública e que recebia as drogas de um outro indivíduo, 

informando as características de ambos e até mesmo seu 

endereço.

Em diligências, localizaram o primeiro indivíduo 

 acusado Daniel , cujas características coincidiam com as 

informadas, abordando-o e surpreendendo-o em poder de 12 

papelotes de 'crack', mais R$ 115,00, em dinheiro.

Daniel admite informalmente a traficância e os 

milicianos diligenciam ao endereço indicado pelo delator anônimo, 

oportunidade em que se deparam com o acusado Pedro a sair 

da residência, momento em que é abordado e flagrado em 

posse de 14 papelotes de 'crack', identicamente aos narcóticos 

apreendidos em poder de Daniel.

O acusado Pedro admite a traficância 

informalmente, bem como admite manter mais drogas em sua 

residência, sendo apreendidos nada menos que 125 porções 
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de 'crack', 185 pinos de cocaína e 112 pinos menores, 

contendo 'crack', além de R$ 584,00, em dinheiro.

Tudo em evidente associação para a traficância.

Evidentemente autênticos os relatos.

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.

De iniludível responsabilização, dessarte.

Donde o arcabouço de provas dar conta precisa da 

autoria do tráfico de drogas e da associação para o tráfico.

No vazio, portanto, as versões exculpatórias dos 

acusados (i) Daniel, f. 8/9 e 238, e (ii) Pedro, f. 10/11 e 238, 

verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando 

confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como e 

principalmente porque improvadas, além de contraditórias.

Ambos negaram os crimes em Delegacia, Daniel 

afirmando que não foi encontrado em poder de drogas e Pedro 

alegando que foi coagido por um indivíduo chamado “Alemão” a 
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guardar uma sacola de drogas em sua casa.

Em Juízo, Daniel tornou a afirmar que não foi 

surpreendido em poder de entorpecentes.

Já o acusado Pedro alega que devia dinheiro ao 

irmão de “Alemão”, razão pela qual este deixaria drogas em uma 

lixeira às proximidades da casa de Pedro, a fim de prejudicá-lo.

Ora.

As versões são verdadeiras ode à fantasia.

Daniel, sem qualquer elemento de prova a 

sustentar sua versão, nega fatos irrefutáveis de que foi 

surpreendido em poder de drogas, logo após ser delatado como 

traficante, em associação para o tráfico.

Pedro ainda quer fazer crer que, em razão de uma 

dívida, foi prejudicado injustamente por um traficante.

Ora.

A quantidade de drogas apreendida é muito 

elevada, a resultar em um prejuízo enorme para um 

traficante que meramente pretendia prejudicar um devedor, 

com o inovador método de “perder mais dinheiro”.

Não há verossimilhança alguma em suas escusas.

E a verdade é que as versões dos réus estão 

desacompanhadas de qualquer elemento probatório, sendo 

incapazes de afastar a solidez do acervo que lhes debita a 

traficância e a associação para o tráfico de forma indubitável.
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Nestes termos, aceitar-se as versões dos acusados, 

data venia, 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 àqueles que são detidos em plena e 

objetiva ação delituosa, trazendo consigo, guardando e mantendo 

em depósito considerável quantidade de substâncias 

entorpecentes, além de considerável quantia em dinheiro, logo 

após serem delatados como traficantes, 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-los da responsabilização, que é 

imperiosa, todavia.

Ou valem as palavras dos Policiais Militares, ou se 

estará dando crédito maior a quem guarda, mantém em depósito e 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Desembargador Luis Soares de Mello, Relator
 Apelação nº 0039975-25.2013.8.26.0050 São Paulo voto nº f. 10

comercializa considerável quantidade de drogas em associação 

para o tráfico, em plena ação delituosa.

Não há, enfim e nem de longe, fragilidade 

probatória.

Ela, ao reverso, é plena, categórica.

E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de 

invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.

Donde o quadro probatório indicar como autores do 

tráfico e da associação para o tráfico exatamente aqueles que 

apontados e responsabilizados.

Assim, restou bem configurada, também, na prova 

acima explicitada, a associação para o tráfico entre os 

acusados.

Não há dúvida interpretativa mínima quanto a isto.

Afinal, todo o quadro relatado mostra que a 

situação de traficância não pode ser considerada isoladamente em 

relação a um todo, mas sim associada, até e para que pudesse 

aquela atividade ilícita ser desenvolvida.

Tanto que a delação anônima já indicada que um 

dos réus comercializava drogas à via pública, recebendo os 

narcóticos de seu assecla, que mantinha mais drogas em sua 

residência.

A evidenciar manifesta associação para o 

comércio de drogas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Desembargador Luis Soares de Mello, Relator
 Apelação nº 0039975-25.2013.8.26.0050 São Paulo voto nº f. 11

Irrelevante, portanto, que o quadro associativo 

apresente estabilidade, 'data venia', pois tal circunstância não é 

exigida, pela legislação, para preenchimento da conduta penal 

típica.

Isto porque o texto legal (art. 35 da Lei de Drogas) 

menciona a associação, reiteradamente ou não, para a prática 

de qualquer dos crimes previstos no art. 33, 'caput' e § 1º, e art. 

34, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ademais, situações tais as relatadas e provadas nos 

autos, não se concebem que sejam desenvolvidas, senão em 

associação, tendo em conta o tipo de ação do criminoso.

Quem pratica crime deste porte  mormente em 

casos de razoável quantidade de entorpecente, como aqui  e com 

a extensão que os autos revelam, age, seguramente, em vínculo de 

permanência.

Daí que conseqüência natural o reconhecimento do 

delito irrogado e reconhecido. 

Condenação por tráfico de entorpecentes e 

associação ao tráfico, portanto, inevitável.

“Quantum satis”.

Apenamento acertado, nada havendo que alterar.

Base fixada no mínimo legal, para ambos os 

crimes, assim mantida ao final, finalizando-se em 5 anos de 

reclusão, mais 500 dias-multa, no piso, para o tráfico, e em 3 

anos de reclusão, mais 700 dias-multa, no piso, em relação à 
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associação para o tráfico.

Inaplicável, 'in casu', a benesse prevista no art. 33, § 

4º, da Lei de Drogas.

É que, “in casu”, não estão presentes os 

pressupostos legais daquela causa de diminuição.

E o quadro previsto no dispositivo legal é 

evidentemente de averiguação de possibilidade de redução.

Repita-se, possibilitar, atribuindo-se um critério a 

ser averiguado, a cada caso, pelo julgador.

O fato é que a legislação estabeleceu um rol de 

critérios essenciais e necessários para que a possível 

redução de pena se demonstrasse aplicável.

A coisa, enfim, é simples e clara.

Afinal, 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 considerável quantidade e 

variedade de entorpecentes, de natureza nefasta, 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.

Afinal, aqueles que têm acesso a entorpecentes 
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diversificados demonstram-se inseridos em maior rede de contatos 

de distribuição de drogas, atuando com mais severidade no crime.

E aqui os acusados comercializavam 'crack' e 

cocaína, entorpecentes de natureza devastadora, nefasta.

Em quantidade muito elevada, a exceder 400 

porções de drogas perigosíssimas.

Tudo em associação, a evidenciar ainda mais 

habitualidade e dedicação ao envolvimento no crime. 

Donde a necessidade em punir-se de forma 

equivalente.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a 

questão, impossível a aplicação do redutor.

Restam inconsistentes também os reclamos da 

defesa acerca da aplicação dos benefícios do perdão judicial (art. 

13 da Lei n.º 9.807/99), ou da delação premiada prevista no art. 

41 da Lei de Drogas e no art. 14 da Lei nº 9.807/99.

Os dispositivos previstos na lei Anti-Drogas e na Lei 

nº 9.807/99 permitem 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 

que os acusados pudessem - eventualmente - se verem agraciados 

com o benefício legal, teriam, no mínimo, que ter de fato 

colaborado com a investigação criminal ou com o processo 
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criminal, o que, evidentemente, não é o caso.

Não há evidência alguma do acontecimento disto, 

tampouco os próprios réus apontam onde a tal “colaboração”.

Negaram os fatos em Delegacia e em Juízo, não 

apresentam qualquer elemento que auxiliasse na apuração dos 

fatos.

E apesar das confissões informais, atestadas pelos 

milicianos, o que elas informam já constava como prova de 

delação anônima e se consolidou nas palavras dos 

milicianos, em sede inquisitiva e em Juízo.

Não porque houvessem colaborado os réus.

Ao reverso, procuraram eximir-se da 

responsabilização criminal em todas as fases processuais.

Razão pela qual ainda mais inaplicável o perdão 

judicial.

Assim, não há que se cogitar aqui na aplicação dos 

institutos, dês que seus requisitos não se encontram presentes. 

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.
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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, os acusados foram surpreendidos trazendo 

consigo, guardando e mantendo em depósito, em evidente 

associação para o tráfico, considerável quantidade de 

entorpecentes de naturezas nefastas: 'crack'  veloz e 

impiedoso destruidor do usuário, que definha mente e corpo, com 

obliteração das capacidades sociais e mentais , cocaína  de 

implacável torpor violento e desmedido, alterador de razões, 

debilitante do corpo e de desestruturação mental. 

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.
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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'.

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 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Desembargador Luis Soares de Mello, Relator
 Apelação nº 0039975-25.2013.8.26.0050 São Paulo voto nº f. 17

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 aos acusados.

As penas aplicadas, ademais, impedem a 

substituição da corporal (art. 44 do Código Penal).

Que, ademais, não se apresenta socialmente 

recomendável a crimes que destroem os usuários, seus lares e a 

própria sociedade, disseminando vício odiável e de difícil 

recuperação a um vasto número de indivíduos, destruindo os 

alicerces sociais (art. 44, III, do Código Penal).

Por fim, os pedidos de detração de penas a que os 

acusados eventualmente façam jus, deve ser submetidos ao exame 

do Juízo das Execuções, e não aqui e por esta via, até e sob pena 

de supressão de instância.

Ademais, a origem estabeleceu que não se 

encontravam cumpridos sequer os requisitos objetivos para as 

benesses da execução criminal.

Nega-se provimento ao recurso.
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