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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0068213-20.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIS 
FERNANDO ARAUJO MESQUITA e TATIANE DE BRITO SILVA, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª 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 Exmos. Desembargadores 
RICARDO TUCUNDUVA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E 
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.

São Paulo, 9 de junho de 2016.

MARCOS  CORREA 

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0068213-20.2014.8.26.0050

Apelantes: Luis Fernando Araujo Mesquita e Tatiane de Brito Silva 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: São Paulo 

Voto nº 3848

Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes - 
Absolvição Impossibilidade  Autoria e materialidade 
comprovadas  Pedidos subsidiários de concessão do 
benefício da delação premiada, diminuição da pena 
imposta e alteração de regime  Descabimento 

Recursos desprovidos.

Ao relatório da r. sentença de fls. 136/142-v, acrescenta-

se que o M.M. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de São 

Paulo julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo 

Ministério Público para condenar, como incursos nas sanções do artigo 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006, LUIS FERNANDO ARAÚJO 

MESQUITA à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial 

fechado, mais pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, no piso legal, 

e TATIANE DE BRITO SILVA à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 750 

(setecentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal. 

Na mesma oportunidade, os réus foram absolvidos da 

imputação de pratica do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 

11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. 
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Agora, protestam os acusados, pedindo a absolvição por 

insuficiência de provas (fls. 166/169 e 172/184). 

Subsidiariamente, Luis Fernando busca a redução da 

pena nas primeira e segunda fases, nesta última com a aplicação do 

artigo 4º, inciso I, da Lei n º 12.850/2013  colaboração premiada e a 

alteração do regime de cumprimento da corporal.

A apelante Tatiane, subsidiariamente, busca também a 

redução da pena base e a aplicação da redutora prevista no artigo 33, 

§4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões de apelação às fls. 186/194.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer 

de fls. 202/209, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

LUIS FERNANDO ARAÚJO MESQUITA e TATIANE 

DE BRITO SILVA foram denunciados porque, no dia 04 de agosto de 

2014, por volta das 09h00min, na Rua Grisson, nº 1, na cidade de São 

Paulo, capital, agindo com identidade de propósitos e unidade de 

desígnios, tinham em depósito e guardavam 5.061,2Kg (cinco quilos, 

sessenta e um gramas e dois decigramas) de cannabis sativa L, 

separados em 03 (três) tijolos, 1.247,5Kg (um quilo, duzentos e 

quarenta e sete gramas e cinco decigramas) de cocaína, separados em 

1.593 (mil quinhentas e noventa e três) porções, 295,4g (duzentos e 

noventa e cinco gramas e quatro decigramas) de cocaína na forma de 
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“crack”, separados em 1.150 (mil cento e cinquenta) porções, 2g (dois 

gramas) de ecstasy, em 09 (nove) comprimidos e 3.056,3Kg (três 

quilos, cinquenta e seis gramas e três decigramas) de cannabis sativa L, 

separados em 1.273 (mil duzentas e setenta e três) porções, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de 

lugar, em data anterior a 04 de agosto de 2014, os réus associaram-se 

para praticar o tráfico de drogas.

De acordo com a inicial, os denunciados deliberaram por 

juntos realizar o comércio ilícito de drogas, dividindo entre eles as 

tarefas de guardar o entorpecente e o dinheiro fruto do crime.

Assim, na data dos fatos, o denunciado Luis Fernando 

estava nas imediações, quando foi surpreendido por uma viatura policial 

e, ao avistá-la, tentou fugir. Diante de sua atitude suspeita e seu 

nervosismo, os policiais, desconfiados, realizaram abordagem. 

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas, 

após ser questionado, acabou por admitir que matinha drogas em sua 

residência. Ali, foram localizados, escondidos embaixo do sofá, 03 

(três) tijolos de cannabis sativa L, droga popularmente conhecida como 

maconha, bem como uma balança de precisão. 

Indagado se teria em seu poder ainda mais do ilícito, o 

denunciado indicou uma residência na mesma rua, que era de 

propriedade da denunciada Tatiane. Naquele local, foi encontrado o 
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restante das drogas acima descritas, além da quantia de R$ 18.262,15 

(dezoito mil duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), que 

seria proveniente do tráfico.

Finda a instrução processual, sobreveio sentença (fls. 

136/142-v), impondo aos apelantes as reprimendas acima descritas. 

Recorrem, agora, os acusados. 

As razões procedem a uma análise detalhada das 

circunstâncias do caso para sustentar que não há provas suficientes para 

sustentar condenação e, assim, pugnam pela absolvição.

Sem razão.

No que toca ao crime de tráfico de drogas, a 

materialidade restou demonstrada por meio do  Auto de Prisão em 

Flagrante Delito (fls. 02/09), do Boletim de Ocorrência (fls. 12/15), do 

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), do Laudo de Constatação 

(fls. 18/19), do Laudo de Exame Químico-toxicológico (fls. 105/108) e 

das demais provas coligidas.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

O réu Luis Fernando, em sede policial (fls. 07) nada 

declarou. 

Em juízo (fls. 149, com mídia às fls. 150), negou os fatos 

a ele imputados. Afirmou que as drogas encontradas não estavam em 

sua casa e disse não conhecer a corré Tatiane nem o local onde ela 
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mora, muito embora, como bem observado pelo juízo a quo neste 

momento tenha se referido à corré pela sua alcunha, “Tati”. Por fim, 

alegou que não indicou aos policiais o local onde mais drogas poderiam 

ser encontradas.

Já Tatiane de Brito Silva, em seu depoimento em sede 

policial (fls. 08/09), contou que os policiais militares entraram em sua 

residência, sem a devida permissão e sem anunciar serem policiais, bem 

como sem informar o propósito da invasão. Afirmou que a guarnição, 

ao forçar a entrada do portão que dá acesso às casas, acabou por 

danificá-lo. 

Disse que os policiais, quando no interior de sua casa, 

desferiram um tapa em seu rosto, então, a revirar o local. 

Afirmou que nada de ilegal foi encontrado e que a droga 

e o dinheiro já estariam no interior da viatura na qual foi conduzida. 

Em juízo (fls. 148, com mídia às fls. 150), a ré 

apresentou versão semelhante, entrando em contradição porém sobre 

algumas circunstância da diligência e sobre que mais estaria na 

residência naquela manhã. 

As versões dos réus, no entanto, foram firmemente 

contrariadas pelos depoimentos dos agentes da lei. 

A testemunha Flávio Pinheiro Maciel Pepece, policial 

militar, nas duas oportunidades em que ouvido (fls. 04/05 e 143, com 

mídia às fls. 150), confirmou os exatos termos da denúncia, dando 
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detalhes acerca da abordagem inicial, da busca nas residências e do 

encontro do material ilícito. 

No mais, afirmou ter havido a confissão informal sobre o 

armazenamento dos entorpecentes e negou ter agredido os réus. 

A testemunha Francisco Ricardo dos Santos Rocha, 

também policial militar, em sede policial e em juízo (fls. 06 e 144, com 

mídia às fls. 150), confirmou a versão dada por seu colega de farda.

Interessante observar, que os policiais militares narraram 

os fatos de maneira coerente e harmônica, e em sintonia com as 

evidencias materiais colhidas não havendo, nos autos, elementos que 

enfraqueçam a prova produzida pela acusação. 

Sobre o depoimento dado por policiais e conforme o 

entendimento jurisprudencial dominante: 

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus 

depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há 

dispositivos expressos no Código de Processo Penal 

determinando que a Polícia deverá colher todas as provas 

que sirvam para o esclarecimento do fato e suas 

circunstâncias e que toda pessoa poderá ser testemunha. O 

só fato de ter sido a prova acusatória baseada em 

depoimentos prestados por policiais que procederam a 

prisão em flagrante não autorizam a absolvição.”

(JTJ 170/313, RT 772617 e RT 772/682).

Cumpre, por fim, ainda anotar que foram ouvidas 
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Roseclea Nunes Ferreira (fls. 145), Bernardete de Paula França (fls. 

146) e Eliane Garcia (fls. 147). 

As testemunhas, porém, que não souberam descrever 

com precisão a dinâmica dos fatos e não puderam contribuir para o 

deslinde do feito (mídia às fls. 150). 

Nesse quadro, tem-se, indiscutivelmente, que a 

quantidade e diversidade de entorpecentes, a forma de 

acondicionamento (em embalagens individuais e prontas para a 

comercialização), a apreensão de uma balança de precisão, o alto 

numerário encontrado  cuja origem lícita não foi comprovada - e as 

circunstâncias da apreensão demonstram que as drogas se destinavam, 

de fato, ao tráfico.

Em outras palavras, no contexto trazido aos autos, restou 

plenamente demonstrado que os réus Luis Fernando Araujo Mesquita e 

Tatiane de Brito Silva estavam a praticar o comércio ilícito e, por isso, 

impossível o acolhimento do pleito da Defesa pela absolvição de 

qualquer um deles, sendo de rigor sua responsabilização. 

As penas, por sua vez, não merecem reparo. 

Para Tatiane de Brito Silva, na primeira fase, 

considerando-se a expressiva quantidade de entorpecentes encontrada, a 

pena base foi fixada em ½ (metade) acima do mínimo. 

Aqui, embora pugne a Defesa pela diminuição do 

patamar, impossível atender o pleito, visto que a quantidade e variedade 
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do material apreendido, bem como o vultoso numerário encontrado 

estão a indicar o especial potencial lesivo da conduta e justificam 

reprovação mais rígida. 

Na segunda fase, não foram verificadas circunstâncias 

agravantes ou atenuantes. 

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição e de 

aumento de pena, o magistrado a quo tornou a pena definitiva em 07 

(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 

(setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal.

Neste ponto, embora pugne a Defesa pela aplicação da 

causa de redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o 

caso não era de concessão. 

Conforme anotado acima, as circunstâncias de 

cometimento do delito estão a indicar que não se trata Tatiane de uma 

traficante eventual. 

Ainda que não tenha restado demonstrada sua 

participação em organização criminosa em si, é inegável que a ré 

mantinha estreita ligação com estruturas mais elaboradas do tráfico, 

caso contrário, não teria em seu poder tamanha quantidade e variedade 

entorpecente. Assim, não se enquadra ela no perfil do criminoso de 

menor potencial para quem o legislador criou a benesse. 

Para Luis Fernando Araújo Mesquita, na primeira fase, 

foram considerados os mesmos critérios, partindo o cálculo do mesmo 
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patamar. 

Nesse ponto, também houve pedido de fixação da pena 

no mínimo legal, que não comporta acolhida pelos motivos já descritos 

linhas atrás. 

Na segunda fase, sendo o réu duplamente reincidente  

conforme certidões de fls. 17, 19/20 e 22/24 do apenso -, o juízo de 

primeiro grau aumentou corretamente a pena em 1/5 (um quinto), 

resultando o cálculo em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 

(novecentos) dias-multa. 

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou 

diminuição a reprimenda tornou-se definitiva. 

Aqui, a Defesa de Luiz Fernando discorre sobre a 

possibilidade de compensação da não aplicação da redutora de pena do 

artigo 33 § 4º, com a concessão da benesse prevista no artigo 4º, inciso 

I, da Lei nº 12.850/2013 - delação premiada  que, do mesmo modo 

implicação diminuição da reprimenda. 

Alegou para tanto que, se a redutora foi afastada por 

entender o magistrado que o réu fazia parte de “organização criminosa”, 

então, que ao recorrente deveria ser aplicado o instituto no diploma 

acima previsto. 

No entanto, por primeiro, observar-se que o julgador 

sequer fez menção à expressão “organização criminosa”, sendo que o 

que consta na sentença é que “A grande quantidade e variedade de 
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drogas apreendidas junto aos corréus são incompatíveis com a figura 

do traficante esporádico, indicando que os acusados contribuíam com o 

tráfico em larga escala e exerciam papel de confiança na hierarquia 

criminosa (...)”. 

Assim, foram a circunstâncias de cometimento do delito 

que justificaram o afastamento da redutora e não o reconhecimento da 

participação em organização criminosa. 

Aliás, conforme anotado por esta Relatoria quando da 

análise da pena de Tatiane, não houve o reconhecimento ou prova de 

que os acusados integravam organização criminosa, mas somente a 

evidente conclusão de que com ela os réus mantinham estreita ligação, 

fator este que torna descabida a concessão da redutora de pena. 

Tanto a participação em associação foi afastada que 

acabaram os réus absolvidos pelo crime autônomo de associação. 

No mais, não há como se reconhecer que Luiz Fernando 

tenha “colaborado” nos termos descritos no artigo 4º da Lei especial. 

Não houve delação voluntária, revelação da estrutura 

hierárquica ou da divisão de tarefas; não houve a indicação de coautores 

ou partícipes de qualquer organização ou nenhuma outra contribuição 

que corresponda àquelas previstas no diploma invocado. 

Houve, sim, por ocasião do flagrante, a indicação do 

nome de Tatiane, porém, a ligação dela com o réu ou dela com a 

hierarquia do tráfico não foi esclarecida.
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E mais, é de se lembrar que, quando ouvido em juízo, 

Luiz Fernando negou o comércio ilícito e negou conhecesse a corré, não 

se vislumbrando assim como teria ele contribuído para a repressão do 

crime ou o deslinde do feito.  

Nesse quadro, não há que se cogitar a concessão de 

qualquer benefício. 

 Por fim, com relação ao regime, para ambos os réus, 

mais uma vez considerando-se as especiais circunstâncias de 

cometimento do delito e ainda o montante de pena imposto, foi eleito o 

fechado, sendo certo que outro mais brando evidentemente não 

caracterizaria resposta penal adequada. 

 Destarte, em vista de todo o exposto, nega-se 

provimento aos recursos.

MARCOS  CORREA 

RELATOR
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