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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0056708-
95.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO CESAR VIEIRA 
NUNES.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo 
ministerial, para majorar a pena base e afastar a causa de diminuição da pena do art. 
41, caput, da Lei n. 11.343/06, tornando a pena do réu Paulo Cesar Vieira Nunes, 
condenado pela prática delitiva descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 
definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo 
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantida no 
mais a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ 
ANTONIO CARDOSO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 20 de setembro de 2016.

IVANA DAVID

RELATOR
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Assinatura Eletrônica

Apelação nº 0056708-95.2015.8.26.0050

Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Apelado: Paulo Cesar Vieira Nunes
Comarca: São Paulo
Voto nº 9302

EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTES  APELO 
MINISTERIAL  PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA 
PENA BASE E AFASTAMENTO DA CAUSA 
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 41, 
CAPUT, LEI N. 11.343/06)  GRANDE QUANTIDADE E 
VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDO  
AUMENTO DA PENA BASE DE RIGOR  
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DELAÇÃO 
PREMIADA  COOPERAÇÃO COM A JUSTIÇA NOS 
MOLDES EXIGIDOS NÃO DEMONSTRADA  
RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME QUE NÃO 
SE CONFUNDE COM APREENSÃO DE 
ENTORPECENTES, ESTE O OBJETO MATERIAL DO 
CRIME DE TRÁFICO  REDUÇÃO ESPECIAL 
AFASTADA  RECURSO PROVIDO.

Pela r. sentença de fls. 168, prolatada pelo MM. 

Juiz Dr. Marcos Alexandre Coelho Zilli, cujo relatório se adota, Paulo 

Cesar Vieira Nunes restou condenado como incurso no art. 33, caput, 

c.c art. 41, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao 

pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 

do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.  

Inconformado, apelou o Ministério Público  
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requerendo o aumento da pena base em razão da quantidade da droga 

apreendida bem como o afastamento da redução da pena.

Processado e contrarrazoado o recurso, a Douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do 

recurso.

Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 03 

de agosto de 2015.

É o Relatório.

O apelante foi acusado da prática do crime de 

tráfico de entorpecentes porque, na data dos fatos, guardava e tinha em 

depósito, para entrega a consumo de terceiros, 15.167,2 gramas de 

maconha, 732,6 gramas de cocaína,  39 invólucros de 25I-NBOMe e 70 

comprimidos de MDMA, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar. 

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de 

tempo e lugar, Paulo Cesar mantinha sob sua guarda e ocultava, 01 

cartucho calibre 38, 01 cartucho calibre 9 mm e 13 cartuchos calibre 

380, munições de uso permitido e restrito, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal e regulamentar 

Segundo restou apurado, os policiais militares 

efetuavam patrulhamento de rotina quando foram informados por 

populares de que em um determinado barraco, localizado na rua da 
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Igreja, no meio da favela, havia um deposito de substancias 

entorpecentes.

Em diligencia no local os policiais localizaram o 

barraco mas ninguém os atendeu. Conseguiram visualizar o interior pela 

parte de cima do barraco e constataram a existência de muitas 

substancias ilícitas, então arrombaram a porta. No seu interior 

encontraram grande quantidade de drogas aparentando ser maconha e 

haxixe, em malas. Na parte superior do imóvel surpreenderam o 

denunciado que disse estar no loca apenas para guardar as drogas, 

recebendo a quantia de R$ 500,00 por semana, além do aluguel do 

barraco. Durante a abordagem o denunciado relatou a existência de 

outro barraco em que também guardava drogas, onde encontraram as 

substancias que acreditavam ser LSD, ecstasy e cocaína, além das 

munições. Neste local havia ainda uma balança, embalagens ara 

armazenamento dos entorpecentes, um liquidificador s e a quantia de 

R$ 759,00. Havia ainda uma substancia liquida (180 ml) não 

identificada.

Recebida a denúncia, Paula Cesar restou absolvido 

sumariamente quando aos delitos tipificados nos arts. 14 e 16 da Lei n. 

10.826/06. 

Ao final da instrução criminal, sobreveio a sentença 

condenando-o pelo delito de tráfico de entorpecentes, a qual foi bem 

decretada e está fundamentada em prova firme e suficiente.
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A materialidade dos fatos restou plenamente 

comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação 

provisória  de fls. 43/47  e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 

149/153, atestando tratar-se o material apreendido de cocaína, maconha, 

MDMA (ecstasy) e 25I-MBOMe e a autoria, da mesma forma, restou 

incontroversa, tanto que a defesa sequer recorreu.

Por outro lado, o inconformismo ministerial merece 

acolhida. 

Na primeira fase o MM. Juiz fixou a pena base 

acima do mínimo legal à razão de apenas 1/6, em razão da quantidade 

de drogas e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ocorre que foram apreendidos mais de 15 kg de 

maconha, 732,6 gramas de cocaína, 70 comprimidos de MDMA, droga 

sintética estimulante derivada da metanfetamina, conhecida como 

ecstasy e 39 invólucros de 25I-NBOMe (variante da substância 

feniletilamina), droga sintética alucinógena que tenta simular os efeitos 

do LSD, incluída na lista substâncias proibidas da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária   ANVISA em fevereiro de 2014 e cujos 

efeitos no organismo são ainda pouco conhecidos, embora a literatura 

médica internacional já tenha apontado os significativos riscos de 

intoxicação severa, hipotermia, amnésia, acidose metabólica e 
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convulsões que podem resultar em morte1.

Assim, porquanto o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 

determina, expressamente, considerar a quantidade e a natureza da 

droga, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, 

atentando para a extrema gravidade da conduta do réu e das 

consequências do crime de tráfico de tamanha quantidade e variedade 

de entorpecente, justifica-se a exasperação maior da pena base, fixando-

a em 1/4 acima do mínimo legal, resultando a pena em 06 anos e  03 

meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.

E, com efeito, não era mesmo o caso de aplicar-se a 

causa de redução da pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06.

Para o reconhecimento do instituto da delação 

premiada, conforme a doutrina de Vicente Greco Filho, “a colaboração 

deve ser com a investigação policial ou o processo criminal clara e 

diretamente dirigida às autoridades do inquérito ou do processo 

criminal”2.

Ao estabelecer o dispositivo em apreço, quis o 

legislador fornecer meios que incentivassem o agente a colaborar com a 

justiça, estabelecendo, no entanto, certos critérios que não podem ser 

esquecidos, como ser a delação voluntária, ou terem os coautores e 

partícipes delatados, sido encontrados e processados, ou ainda ter sido o 

1 Severe clinical toxicity associated with analytically confirmed recreational use of 25I-NBOMe: 
case series 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23731373?dopt=Abstract acesso em 19.08.2016.

2 Vicente Greco Filho, Tóxicos - Comentários à Lei nº 11.343/2006, 13 ª Ed: 2009, Ed. Saraiva, p. 215).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23731373?dopt=Abstract
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produto do crime recuperado total ou parcialmente.

Perante a autoridade policial o réu manteve-se 

silente (fls. 11), de forma que não houve qualquer colaboração. 

Tem-se nos autos que o Apelante, quando da 

abordagem, apenas citou a existência e outro barraco onde também 

foram apreendidas drogas, além de munições, e que teria sido 

contratado para guarda-las, recebendo determinado valor por semana.

Nada declarou a respeito de quem seria o 

proprietário da droga, ou de que forma mantinham contato, ou ainda 

onde seria possível encontrá-lo, o que impede a concessão da benesse.

Em resumo, as informações prestadas aos Policias 

Militares no momento da prisão em flagrante apenas facilitaram a 

apreensão de maior quantidade das drogas, fato que por si só não se 

mostra suficiente para a configuração do instituto.

Aqui, a possibilidade que poderia ser considerada 

cabível à espécie, seria aceitar-se a apreensão da droga como inserida na 

hipótese de “recuperação total ou parcial do produto do crime”, o que 

não é o caso.

A droga, no crime de tráfico de drogas, é o objeto 

material do tipo, de forma que a informação prestada pelo réu não se 

subsume à hipótese que autoriza o cabimento da delação premiada, 
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motivo pelo qual resta afastada.

Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo 

ministerial, para majorar a pena base e afastar a causa de diminuição da 

pena do art. 41, caput, da Lei n. 11.343/06, tornando a pena do réu 

Paulo Cesar Vieira Nunes, condenado pela prática delitiva descrita no 

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, definitiva em 06 (seis) anos e 03 

(três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e 

cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à 

época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantida no 

mais a r. sentença por seus próprios fundamentos. 

IVANA DAVID

Relatora
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