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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0005945-79.2014.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que são apelantes ELIANA 
FELIX DA SILVA e WILSON DA SILVA ARJONA ANNA, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos para 
absolver Eliana Felix da Silva e Wilson da Silva Arjona do crime do artigo 35, da Lei nº 
11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, mantida, no mais, 
a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX 
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E FRANCISCO 
ORLANDO.

São Paulo, 10 de outubro de 2016

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0005945-79.2014.8.26.0356
2ª Vara Criminal da Comarca de Mirandópolis  Controle: 2611/2014
Apelantes: Eliana Felix da Silva

Wilson da Silva Arjona Anna
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Voto nº 1012

TRÁFICO DE DROGAS  Configuração. Materialidade e 
autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares 
em harmonia com o conjunto probatório. Negativa e escusa 
dos réus isoladas. Apreensão de expressiva quantidade e 
variedade de drogas (duas barras de maconha com peso de 
1,55 quilogramas; uma porção de crack com peso de 43,64 
gramas; e, uma porção de maconha, com peso de 1,36 
gramas)  Desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 
11.343/06. Impossibilidade  Condenações mantidas.
ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO  Absolvição por 
insuficiência de provas. Non liquet. Não demonstrado o 
necessário vínculo estável entre os agentes. Concurso 
facultativo de agentes.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO  Bases acima dos 
mínimos. Quantidade e natureza das drogas. Maus 
antecedentes de Wilson. Necessidade, razoabilidade e 
proporcionalidade  Reconhecimento da atenuante genérica 
da confissão de Wilson. Compensação com a agravante da 
reincidência  Delação premiada (art. 41, da Lei de Drogas). 
Impossibilidade. Ausência dos requisitos legais  Semi-
imputabilidade inexistente. Ausência de pedido. Higidez 
mental e concatenação das ideias demonstradas nos autos  
Redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas inviável  Regime 
inicial fechado mantido  Negativa à substituição das penas 
privativas de liberdade por restritivas de direito. Manutenção 

 Perdimento de valores em favor da União  Apelos 
parcialmente providos para absolvição dos apelantes do 
crime do artigo 35, da Lei de Drogas.

Tratam-se de recursos de apelação contra a r. sentença de 

fls. 314/323 e 325/326, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação 

penal e condenou Eliane Felix da Silva e Wilson da Silva Arjona Anna como 

incursos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06; na 

forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento, respectivamente, de 09 

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

pagamento de 1.409 (mil quatrocentos e nove) dias-multa, no piso legal; e, 11 
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(onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial 

fechado, e ao pagamento de 1.680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, no 

piso legal. Negado o recurso em liberdade e decretada a perda dos valores e 

objetos apreendidos em favor da União. Custas ex lege.

Inconformados apelam os réus. 1) Wilson pugna a 

absolvição dos crimes por insuficiência de provas; 2) Eliana pleiteia a 

desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, 

ou subsidiariamente, a 3) redução das penas mediante 3.1) o reconhecimento 

da semi-imputabilidade, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código 

Penal, em seu coeficiente máximo de 2/3, e 3.2) a aplicação do instituto da 

delação premiada (artigo 41, da Lei de Drogas), pois não faz parte de 

nenhuma organização criminosa, colaborou com a investigação policial e 

recuperação das drogas (fls. 368/377 e 406/409).

Os recursos foram regularmente processados e 

contrariados (fls. 411/415).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento dos apelos (fls. 428/434).

É o relatório.

Os recursos devem ser parcialmente providos, nos limites 

abaixo estabelecidos.

Narra a acusação que Eliana Felix da Silva e Wilson da 

Silva Arjona Anna, no meses de agosto de setembro de 2014 e no dia 

02.09.2014, na rua Miomatsu Suguisaka, nº 529, bairro Jardim Sampaio, na 

cidade e comarca de Mirandópolis, de forma associada, guardavam, para o fim 

de entrega a terceiros, duas barras de maconha com peso de 1,55 

quilogramas; uma porção de crack com peso de 43,64 gramas; e, uma porção 

de maconha, com peso de 1,36 gramas, substâncias estas entorpecentes, 
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causadoras de dependência física ou psíquica, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião foram 

apreendidos um simulacro de arma de fogo, um telefone celular, um rolo de 

papel filme e R$ 96,00 (noventa e seis reais) em dinheiro.

Segundo a acusação, pautados não só no depoimento de 

um usuário de drogas  detido na posse destas semanas antes dos fatos e 

que afirmou tê-las adquirido dos apelantes  mas também em inúmeras 

denúncias que apontavam a residência de Eliana e Wilson como ponto de 

tráfico, investigadores obtiveram mandado judicial de busca e apreensão. Na 

data do fato, ao tentarem ingressar na casa, foram impedidos pela apelante a 

qual somente liberou o acesso ao ver o mandado judicial; nesse ínterim, seu 

companheiro  que saíra do sistema prisional há poucas semanas  correu 

para o banheiro e se desfez de parte da maconha, conforme observaram os 

policiais, pois havia resquícios da droga no vaso sanitário. Durante as buscas 

aos cômodos do imóvel apreenderam expressiva quantidade e variedade de 

entorpecentes, parte da qual Eliana tentou esconder, além de um telefone 

celular, um simulacro de arma de fogo e petrechos utilizados na embalagem 

das drogas.

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão 

em flagrante (fls. 02/10), nos relatórios de denúncias anônimas (fls. 11/12), 

boletins de ocorrência (fls. 22/25 e 61/62), autos de exibição e apreensão (fls. 

13/14, 26/28, 49/51 e 64), fotos das drogas e objetos apreendidos (fls. 38 e 

52), auto de reconhecimento fotográfico dos apelantes realizado pelo usuário 

detido (fl. 65), perícia realizada nos objetos apreendidos (fls. 98/101),  e, 

principalmente, nos exames químico-toxicológicos de fls. 55/57 e 58/59 que 

resultaram positivos para as substâncias tetrahidrocanabinol (maconha) e 

cocaína, de uso proscrito no Brasil conforme listas da Portaria nº 344/1998.

A autoria, igualmente, é incontroversa.

Eliana negou a prática do crime, o conhecimento das 
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drogas na residência, mas admitiu que o corréu consumia crack e permanecia 

o dia todo em casa, pois tinha saído do presídio há alguns meses e não 

trabalhava. Como trabalhava fora, não percebeu nenhuma movimentação 

atípica no imóvel. Os policiais apreenderam as drogas dentro da casa e no 

quintal; a arma de brinquedo também pertencia ao apelante (mídia  fl. 280).

Wilson assumiu a propriedade de todas as drogas 

apreendidas que se destinavam ao seu próprio consumo e à venda a terceiros, 

mas isentou a corré de qualquer envolvimento. Asseverou que Eliana não 

aceitava a comercialização de drogas e por isso abandonou o lar, mas 

retornou somente na data do fato um pouco antes da chegada dos policiais. 

Traficava para sustentar o vício em entorpecentes, e o dinheiro apreendido 

provinha desta venda. Usuários procuravam por Eliana, mas era ele próprio 

que os atendia e vendia a droga (fl. 207).

A versão dos apelantes não se sustenta.

Isso porque os policiais José Roberto dos Santos e João 

Jair Ferraz Júnior narraram os fatos de forma coesa e segura. Apoiavam o 

cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão na residência dos 

apelantes cujo acesso foi impedido por Eliana; enquanto isso, Wilson corria 

ao banheiro para se desfazer das drogas. De fato, encontraram resquícios de 

maconha no vaso sanitário. Durante a revista aos cômodos, a apelante tentou 

esconder parte da droga, mas foi interrompida por José Roberto que também 

apreendeu uma arma de brinquedo. João Jair encontrou mais entorpecentes 

escondidos no quintal. Wilson assumiu a propriedade dos psicotrópicos. Havia 

denúncias sobre a prática do tráfico naquele imóvel pelos dois apelantes, e 

vários usuários  um dos quais detido  também confirmaram esse fato a João 

Jair. Pedaços de sacolas plásticas  normalmente usados para embalar 

drogas  foram localizados por toda a casa (fls. 204 e 205).

Está pacificado na jurisprudência que a condição de 

policial  seja militar ou civil, estadual ou federal  por si só, não invalida o seu 
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testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a 

compromisso como outra testemunha qualquer, litteris:

Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de 

policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado 

constitui meio de prova idôneo a embasar o édito 

condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no 

âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, 

DJe 09.08.10).

A título de argumentação, tão somente como vetor à 

confirmação da lisura e firmeza dos depoimentos dos policiais, constata-se que 

o usuário de drogas, R.E.M.C., confirmou a aquisição de entorpecentes dos 

apelantes; na data do fato comprou cinco pedras de crack de Eliana mediante 

o pagamento de R$ 50,00 (fl. 206).

Por sua vez, na delegacia de polícia, Eliana admitiu ter 

conhecimento de que Wilson traficava drogas na residência, mas ressaltou 

que não concordava (fl. 07). Esta circunstância foi confirmada pelo corréu (fls. 

09/10).

Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes 

circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova 

testemunhal e a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliada à 

forma profissional como elas estavam acondicionadas (duas barras de 

maconha com peso de 1,55 quilogramas; uma porção de crack com peso de 

43,64 gramas; e, uma porção de maconha, com peso de 1,36 gramas  pesos 

líquidos conforme laudos de fls. 55/57 e 58/59).

Desse modo, a condenação pelo crime do artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/06 era mesmo de rigor.

Inviável, nesse passo, a desclassificação pretendida por 
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Eliana. É certo que a condição de usuário  e até mesmo a de dependente  

não excluem, a priori e por si só, a de traficante, mormente porque é de 

conhecimento geral que a maioria dos réus que se envolve no tráfico busca 

satisfazer o próprio vício, recebendo, muitas vezes, porções de tóxicos como 

forma de pagamento pela mercancia ilícita que praticam.

Tampouco viável o reconhecimento da semi-imputabilidade 

(CP, art. 26, parágrafo único) pelo simples fato da apelante ser usuária de 

entorpecentes  circunstância não mencionada em seu interrogatório judicial. 

Imprescindível à incidência deste instituto penal a realização de perícia  não 

requerida pela defesa da apelante  que exige elementos plausíveis e 

indicadores da falta de capacidade de discernimento do agente. Assim, a mera 

e abstrata alegação de ser usuária ou viciada em drogas, per si, não justifica a 

realização do exame. Ademais, Eliana demonstrou que estava com sua 

higidez mental preservada, conforme a coerência e a concatenação de suas 

ideias. Demais disso, não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido 

submetida a tratamento psiquiátrico ou de dependência química.

Por outro prisma, as provas da instrução criminal não se 

mostram seguras e suficientes ao reconhecimento do vínculo associativo para 

o tráfico. Nesse ponto, concessa venia, os réus devem ser absolvidos.

A simples reunião esporádica de agentes não se confunde, 

nem de perto, com as elementares típicas do crime de associação. No caso, 

apesar dos policiais terem noticiado a atuação dos apelantes no comércio 

ilícito, com habitualidade e permanência, baseados em denúncias anônimas e 

na informação de um único usuário, as provas trazidas nada revelaram nesse 

sentido. Não comprovaram, como de rigor e antes da prisão em flagrante, frise-

se, o liame subjetivo necessário à caracterização deste delito, porquanto 

desprovidas de outras diligências ou documentos ratificadores (exempli gratia: 

fotografias, filmagens, relatórios de campanas, interceptações telefônicas, 

outros depoimentos, identificação de viciados ou de outros traficantes, etc). 

Enfim, não houve registro ou individualização sobre a logística, organização e 
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hierarquia da cadeia de comando ou mesmo da movimentação das drogas  

desde o recebimento até a distribuição. Na verdade, as provas revelaram 

conduta de tráfico atribuível a duas pessoas. Caracterizado, pois, o concurso 

facultativo de agentes.

Está pacificado na doutrina e jurisprudência que a Lei nº 

11.343/06, ao tipificar a associação para o tráfico (artigo 35), gerou crime 

plurissubjetivo, de concurso necessário, cuja configuração exige vínculo 

estável e permanente entre os membros associados. Em consequência, o 

liame subjetivo de existência momentânea (artigo 29 do CP) não justifica a 

elementar “associarem-se”; esta pressupõe o exato oposto: uma aliança 

perene, firme, concebida para se consolidar.

Com pena de mestre, Vicente Grecco Filho ensina:

(...) não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará 

caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um 

animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da 

formação de um vinculo associativo de fato, uma 

verdadeira 'societas sceleris', em que a vontade de se 

associar seja separada da vontade necessária à prática do 

crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de 

convergência ocasional de vontades para a prática de 

determinado delito, que estabeleceria a coautoria (Tóxicos, 

Editora Saraiva, 14ª edição, p. 209/210).

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça:

1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de 

que não só há necessidade da comprovação da 

estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos 

sujeitos do delito, não podendo a simples associação 

eventual ser considerada para fins de configuração do 
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crime descrito no art. 35 da Lei n.º 11.343/76. Absolvição 

que não demandou o reexame de provas, mas apenas sua 

revaloração. (...) (STJ, AgRg no AREsp 507278 / SP, 

Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, julgado em 

18.06.2014).

De rigor, portanto, a absolvição dos apelantes da 

imputação prevista no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, 

VII, do Código de Processo Penal.

As penas para o crime de tráfico não comportam reparos.

As penas-base foram corretamente fixadas com 

razoabilidade e proporcionalidade acima dos mínimos legais tanto pela 

natureza e quantidade de drogas apreendidas (duas barras de maconha com 

peso de 1,55 quilogramas; uma porção de crack com peso de 43,64 gramas; e, 

uma porção de maconha, com peso de 1,36 gramas  pesos líquidos conforme 

laudos de fls. 55/57 e 58/59), quanto pela gravidade concreta (comprovada 

pelos fatos desta ação penal) da conduta de comércio ilegal de cocaína e 

maconha, e também pelos maus antecedentes de Wilson (fls. 23 e 41 do 

apenso próprio); Assim, as penas-base de Eliana foram fixadas 1/6 (um sexto) 

acima dos mínimos legais, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso; ao passo que 

as de Wilson foram fixadas 1/5 (um quinto) acima dos mínimos legais, ou seja, 

06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, no piso.

Na segunda fase, as sanções de Eliana não sofreram 

alterações; nas de Wilson o MM. Juízo a quo não reconheceu a confissão e as 

elevou em 1/6 (um sexto) devido à reincidência (fl. 31). Todavia, a atenuante 

da confissão deveria ter sido reconhecida. Independentemente de justificativas 

ou aspectos secundários do interrogatório, o apelante admitiu, de forma 

inequívoca, a autoria do crime e, assim, atendeu ao requisito do art. 65, III, “d”, 

do CP (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do 
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crime) para a obtenção do benefício. Destaque-se, em reforço, como a lei 

penal nada mais impõe ao réu além da confissão quanto à autoria, não 

compete, por conseguinte, ao intérprete penal criar novas restrições, 

mormente em se tratando de norma penal benéfica oxigenada pelo 

indisponível princípio da legalidade (CF, art. 5º, XXXIX e CP, art. 1º). Ademais, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio de sua Egrégia Terceira 

Seção, em 14.10.2015, já editou a Súmula nº 545: Quando a confissão for 

utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à 

atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Nesse contexto, compensam-se entre si a atenuante da 

confissão e a agravante da reincidência, porquanto inexiste, entre tais 

circunstâncias, qualquer situação de preponderância, de modo que, 

concorrendo ambas in casu, a compensação é medida escorreita (STJ, EREsp 

nº 1.154.752/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, j. 

11.04.2012; STJ, HC nº 186.341/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de 

Faria, j. 01.09.2015; TJSP, Apelação nº 0013643-55.2014.8.26.0577, 15ª 

Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian Campos, j. 08.10.2015). Deste modo, 

as apenas de Wilson permanecem em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 

(seiscentos) dias-multa, no piso.

Na terceira fase, não há que se falar em redução das 

penas em razão do disposto no artigo 41, da Lei nº 11.343/06, pois não houve, 

no caso, a chamada “delação premiada” ou mesmo a “confissão delatória”. 

Para esta redução são necessários quatro requisitos cumulativos a que o 

referido artigo exige, conforme anota Damásio de Jesus:

“(i) colaboração voluntária; (ii) auxílio à investigação policial 

ou ao processo criminal; (iii) identificação dos demais 

concorrentes do fato; (iv) recuperação do produto do crime. 

Faltando algum dos requisitos legais, não se aplica a 

redução da pena contida no dispositivo” (DAMÁSIO DE 

JESUS, Lei antidrogas anotada, Saraiva, 9ª edição, pág. 
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211).

A bem da verdade, a conduta não reflete sequer numa 

confissão parcial, pois em juízo Eliana negou a prática do crime e o 

desconhecimento de que seu companheiro traficava na residência do casal. 

Extrajudicialmente, ela somente imputou a prática do crime ao seu comparsa 

depois que a polícia já havia encontrado a droga na residência e efetuado a 

prisão em flagrante de ambos. Cediço que a redução da pena em virtude de 

colaboração com a investigação somente será concedida aos investigados que 

tenham contribuído voluntariamente à identificação dos demais coautores, e 

recuperação do produto do crime. Ademais, a delação pressupõe acordo de 

vontades entre acusação e defesa, eis que estabelecidas as bases do 

“acordo”.

Nesse sentido é a jurisprudência:

STF - Como assinalado por Guilherme de Souza Nucci 

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas , 6. ed. 

São Paulo: RT, 2012. v.1, p. 488), ao se referir às 

condições em que a delação premiada enseja a minoração 

da pena, “para a obtenção dos benefícios da delação 

premiada, é preciso que o agente permita a identificação 

dos demais coautores ou partícipes ou favoreça a 

localização da vítima com sua integridade física 

preservada ou proporcione a recuperação total ou parcial 

do produto do delito” (destaques do autor). No caso, como 

bem destacado pelas instâncias ordinárias, a confissão 

empreendida não teve maior alcance ou efetividade, 

implicando a sua valoração o revolvimento do acervo fático-

probatório, inviável nesta via, razão pela qual incide no 

caso apenas a atenuante genérica. (STF  HC nº 

118578/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.12.2013, 

Dje 13.02.2014).
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STJ - 2. O instituto da delação premiada consiste em ato 

do acusado que, admitindo a participação no delito, 

fornece às autoridades informações eficazes, capazes de 

contribuir para a resolução do crime. Todavia, apesar de o 

paciente haver confessado sua participação no crime, 

contando em detalhes toda a atividade criminosa e 

incriminando seus comparsas não há nenhuma informação 

nos autos que ateste o uso de tais informações para 

fundamentar a condenação dos outros envolvidos, pois a 

materialidade, as autorias e o desmantelamento do grupo 

criminoso se deram, principalmente pelas interceptações 

telefônicas legalmente autorizadas e pelos depoimentos 

das testemunhas e dos policiais federais . (STJ  HC nº 

90962/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Des. 

Convocado do TJCE), j. 19.05.2011, Dje 22.06.2011).

TJSP - Não era mesmo o caso de ser aplicado o artigo 41 

da Lei n. 11.343/06. O instituto da delação premiada 

somente incide nas hipóteses de efetiva colaboração do 

réu, voluntária. Necessário sirva também à identificação de 

demais coautores e partícipes, o que não ocorreu na 

hipótese. O réu, frise-se, embora tenha admitido a posse 

das drogas, negou destinassem ao tráfico. A delação 

pressupõe, ainda, acordo de vontades entre acusação e 

defesa, eis que estabelecidas as bases do “acordo”. (AC nº 

0001725-10.2014.8.26.0236, 13ª Câmara Criminal, Rel. 

Des. Augusto de Siqueira, j. 14.04.2016).

Note-se, ainda, por oportuno, que descabe a redução a 

que alude o artigo 41 da Lei nº 11.343/06 (delação 

premiada), pois a mera vontade em colaborar sem que se 

apresentem informações concretas que contribuam de 
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maneira eficaz na identificação do coautor da ação 

criminosa, no caso, o indivíduo identificado apenas pelo 

prenome de Wesley, cunhado do réu, não autoriza a 

concessão dessa benesse (AC nº 0000076-

97.2012.8.26.0650, 15ª Câmara Criminal, Rel. Nelson 

Fonseca Júnior, j. 20.03.2014).

Na terceira fase de aplicação da reprimenda, não há que 

se falar na redução da pena em razão do disposto no 

artigo 41, da Lei nº 11.343/06, pois não houve, no caso, a 

chamada delação premiada ou mesmo a chamada 

confissão delatória. Para a redução da pena, mister quatro 

requisitos cumulativos a que o artigo 41, da Lei de Drogas, 

exige, conforme anota Damásio de Jesus: “(i) colaboração 

voluntária; (ii) auxílio à investigação policial ou ao processo 

criminal; (iii) identificação dos demais concorrentes do fato; 

(iv) recuperação do produto do crime. Faltando algum dos 

requisitos legais, não se aplica a redução da pena contida 

no dispositivo” (DAMÁSIO DE JESUS, Lei antidrogas 

anotada, Saraiva, 9ª edição, pág. 211). A bem da verdade, 

a conduta de Adolfo que se limitou a uma confissão parcial 

passou longe disso. Incabível, ante as reincidências dos 

acusados (Lucas fls. 10 apenso, específica; e Afonso fls. 

15 e 18, apenso), o reconhecimento e a incidência do 

parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (TJSP  AC 

nº 3000102-73.2013.8.26.0047, 2ª Câmara Criminal, Rel. 

Laerte Marrone, j. 16.02.2016; AC nº 0002757-

94.2012.8.26.0050, 1ª Câmara Criminal, Rel. Nelson 

Fonseca Júnior, j. 18.08.2014).

Por fim, correta a negativa do redutor do § 4º, do artigo 33, 

da Lei nº 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse 
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não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem 

ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base  vide artigo 42 

da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é 

“primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não 

está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do artigo 33 

da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, os apelantes “estão 

envolvidos com atividades criminosas” porque guardavam em local conhecido 

como ponto de tráfico (cf. depoimentos dos policiais, do usuário e denúncias 

anônimas, às fls. 11/12, 204, 205 e 206), duas barras de maconha com peso 

de 1,55 quilogramas; uma porção de crack com peso de 43,64 gramas; e, uma 

porção de maconha, com peso de 1,36 gramas (pesos líquidos conforme 

laudos de fls. 55/57 e 58/59), de alto poder alucinógeno, circunstâncias 

concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, 

recebem os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande 

traficante para, na sequência, comerciá-los no varejo em porções. Afinal, 

'ponto de tráfico' significa 'ponto de comércio ilícito' que entre suas medulares 

características estão o 'meio de vida à margem da legalidade', a 'organização e 

prevenção contra a atuação das autoridades de polícia', a 'disputa clandestina 

do sítio utilizado na atividade' e a 'freguesia viciada'. Ademais, não se olvide 

que a benesse tem natureza excepcional  e não regra geral  e assim deve 

ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato 

cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, 

ainda equiparado a hediondo ( STF  HC nº 122594/SP  Primeira Turma  

Rel. Ministra Rosa Weber  J. 23.09.2014  Dje 07.10.2014; STJ - AgRg no 

AREsp 359220/MG  Sexta Turma  Rel. Maria Thereza de Assis Moura  J. 

03.09.2013  DJe 17.09.2013; TJSP  Apelação nº 

0027092-46.2013.8.26.0050  15ª Câmara de Direito Criminal  Relator J. 

Martins  J. 08.05.2014). 

As penas definitivas para o crime de tráfico, assim, 

finalizam-se em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, para Eliana; e, 06 (seis) anos 
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de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, no piso, para Wilson.

O regime imposto deve ser mantido, pois, muito embora 

não se desconheça que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião 

do julgamento do Habeas Corpus n.º 111.840/ES (27.06.2012), tenha afastado 

a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes 

hediondos e equiparados, no caso sub judice a gravidade concreta das 

condutas e a recidiva de Wilson  já minuciosamente analisadas  desautoriza 

o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 

33, § 3º, do Código Penal). 

Confira-se, por oportuno:

Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do 

regime prisional inicial deve levar em consideração a 

quantidade da pena imposta, a eventual existência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais 

peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a 

quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para 

que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz 

do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se 

mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão 

do delito perpetrado (AgRg no HC nº 322.686/RJ, Rel. 

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

25/08/2015, DJe 11/09/2015).

Cumpridos, nessa quadra, os comandos de 

fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, 

independentemente da quantificação da pena-base.

De seu turno, não obstante a decisão do Colendo Supremo 

Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres 

Britto, j. em 01.09.2010), reconhecendo, incidentalmente, a 
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inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4º, e 44, 

ambos da Lei nº 11.343/06, consolidada pela Resolução nº 5/2012, do Senado 

Federal (que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em 

penas restritivas de direitos”, inserta no § 4º, do art. 33, do aludido diploma 

legal), os apelantes, pelas razões acima apontadas, também não fazem jus à 

almejada substituição, nos termos do artigo 44, I e III, do Código Penal.

De rigor a decretação do perdimento dos valores 

apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de 

produto de crime, e inexistir qualquer demonstração documentada da origem 

lícita.

Ex positis, dá-se parcial provimento aos recursos para 

absolver Eliana Felix da Silva e Wilson da Silva Arjona do crime do artigo 35, 

da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal, mantida, no mais, a r. sentença.

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

Relator
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