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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0006298-87.2014.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ICARO KIMBERLY 
FERREIRA LIMA, 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 ao recurso. V.U. 
Comunique-se, alterando-se o fundamento da prisão, agora decorrente de decisão de 2º 
Grau, confirmando condenação (STF HC 126.292/SP, de 17/02/2016, e MC nas ADCs 43 
e 44, de 05/10/2016), e recomendando o apelante na unidade prisional onde se encontra. Se 
ainda não providenciado, expeça-se Guia de Execução Provisória.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO 
ANTÔNIO COGAN (Presidente) e LOURI BARBIERO.

São Paulo, 30 de março de 2017

ALCIDES MALOSSI JUNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0006298-87.2014.8.26.0302. 
Apelante:  ICARO KIMBERLY FERREIRA LIMA (Advogado, Dr. 
Lincoln Rickiel Perdona Lucas).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Carina Lucheta Carrara.
Comarca: Jaú. 

VOTO Nº 5982.

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. RECURSO 
DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência 
probatória ou redução de pena.
1) Absolvição. Impossibilidade. 
Condenação mantida. Acusação 
cabalmente comprovada, sem dúvidas 
sobre materialidade e autoria. Perfeita 
caracterização pela prova produzida nos 
autos. Indivíduo surpreendido na posse de 
grande quantidade de maconha, cocaína e 
crack. Mais drogas encontradas em sua 
residência, assim como dinheiro e balança 
de precisão. Confissão judicial indicando 
trabalhar com traficante conhecido da 
região, que identifico apenas com o 
apelido. Depoimentos isentos e coesos 
dos policiais que participaram da 
diligência.

2) Redução da pena. Descabimento. Pena-
base acima do mínimo (1/4). Decisão bem 
fundamentada nas circunstâncias judiciais 
previstas no artigo 59 do Código Penal, 
além das previstas no artigo 42 da Lei de 
Drogas. Motivação que se mostrou 
suficiente para justificar maior rigor. 
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Mantido. B) Reconhecimento da confissão 
pela delação premiada para justificar a 
aplicação da minorante prevista no art. 33, 
§4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. 
Para o reconhecimento da delação 
premiada, não basta que o réu tenha 
contribuído voluntariamente, mas que tal 
colaboração resulte na identificação e 
prisão do traficante. Indicação genérica de 
alguns envolvidos, com suposta 
viabilidade (porque apontado o apelido de 
um traficante eventualmente conhecido 
pela polícia), não sustenta a aplicação da 
causa. Presentes elementos que 
demonstram que o réu se dedica às 
atividades criminosas, em especial ao 
tráfico de drogas, indicando habitualidade. 
Impedimento do benefício.

3) Irrelevante, no caso, o quantum da 
sanção para sua definição (regime), daí 
porque inaplicável a detração prevista no 
artigo 387, §2º, do Código de Processo 
Penal. Eventual progressão deverá ser 
avaliada no Juízo das Execuções.

Negado provimento.

VISTO.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO 

interposto pelo acusado ICARO KIMBERLY FERREIRA LIMA 

contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª 

Vara Criminal de Jaú (publicada em audiência realizada em 26 de 

novembro de 2.014).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0006298-87.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO Nº 5982 -  4/24

Segundo o descrito na inicial acusatória, o 

apelante foi denunciado por infração ao artigo 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006, porque em 08 de maio de 2014, por volta 

das 15h33min, na rua José Valadão de Freitas, altura do nº 

82, na cidade e comarca de Jaú, trazia consigo e tinha em 

depósito 97,06 gramas de crack, 57,12 gramas de maconha e 

70,56 gramas de cocaína, sem autorização legal e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 1d/2d  

denúncia recebida em 30 de junho de 2014, fls. 57/58). 

De acordo com apurado, policiais militares, 

em patrulhamento de rotina, encontraram o apelante 

caminhando na via pública. Ao ver os policiais, de forma 

bastante suspeita, jogou no chão duas embalagens plásticas 

(do tipo “geladinho”), razão pela qual foi abordado. Nas 

embalagens foram encontradas 120 pedras de crack. Em 

seguida, os policiais, na companhia de outros agentes (inclusive 

da “DISE”), foram até a residência do apelante e, convictos da 

situação de flagrância, entraram e localizaram mais drogas: 

no relógio de força, dentro de uma sacola plástica preta (49,80 g 

de maconha; 64,85g de cocaína e 202 pedras de crack), além de uma 

balança de precisão; na área da residência, escondidos num 
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jogo de rodas de veículo, apreenderam 12 invólucros de 

cocaína e mais 32 pedras de crack, todos acondicionados 

dentre de uma pochete; no quarto do apelante, sobre uma 

sapateira, localizaram mais uma porção de maconha e, 

dentro do guarda-roupa, a quantia de R$ 1.500,00 em 

dinheiro. Informalmente, o apelante disse aos policiais que a 

droga pertencia a um indivíduo de apelido “Cidão”, cujo nome 

era Gabriel, e que ele apenas guardava a droga e a 

transportava sempre em pequenas quantidades. 

Após o devido processamento, o apelante foi 

condenado por incurso no artigo 33, caput, da Lei de 

Drogas, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 520 

(quinhentos e vinte) dias-multa, calculado sobre 1/30 do salário 

mínimo, negado o recurso em liberdade (“Deixo de reconhecer ao 

réu o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a 

não subsistirem as razões que autorizaram a manutenção de sua prisão 

cautelar (art. 312 do CPP c/c art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.072/90). Outrossim, 

porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo 

colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença 

condenatória”).
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Pretende o apelante, a absolvição por 

insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela 

redução da pena-base ao mínimo legal (diante das circunstâncias 

judiciais favoráveis: primariedade e bons antecedentes); aplicação do 

redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, no 

patamar máximo, porquanto presente pressuposto legal 

diante da confissão e delação do traficante (“Cidão”), 

auxiliando o trabalho da polícia (fls. 139/145).

A sentença transitou em julgado para 

Acusação em 05 de dezembro de 2014 (certidão de fls. 116).

Contrarrazões às fls. 147/148, com 

manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo 

improvimento do recurso (fls. 155/159).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.
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Em primeiro lugar, as provas existentes.

Em relação à materialidade do delito, existe o 

auto de exibição e apreensão (fls. 14/16) e laudos de 

constatação e de exame químico toxicológico (fls. 17/19 e 93/96), 

destacando-se a prova oral realizada durante a instrução, 

onde a autoria, destaca-se, é incontroversa, frisando-se, 

porque importante, que foi preso o recorrente em situação 

de flagrância (e ficando preso durante toda a instrução criminal). 

 

Na fase inquisitiva, o apelante permaneceu 

calado (fls. 08). Em juízo, confessou a prática delitiva, dizendo 

que um conhecido de seu amigo o procurou para que ele 

guardasse a droga apreendida, mediante o recebimento de 

R$ 1.500,00, por tempo indeterminado. Disse que recebeu 

toda a droga apreendida na segunda-feira, guardou-a em sua 

residência e, na data dos fatos, numa quinta-feira da mesma 

semana do flagrante, foi levar parte da droga para o 

indivíduo, conhecido por “Cidão”, para quem guardava o 

entorpecente. Caminhava na via pública, quando viu os 

policiais, jogou a sacola no chão, sendo abordado em 
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seguida. A droga foi apreendida. Na sequência, os policiais 

se dirigiram até sua residência, onde foi encontrado o 

restante do entorpecente, uma balança de precisão e a 

quantia em dinheiro (R$ 1.500,00), valor proveniente da 

mercancia. Afirmou que morava sozinho, não era envolvido 

com droga e está arrependido do crime (CD audiovisual, fls. 114).

O policial militar Luiz Rogério relatou que, em 

patrulhamento pelo local dos fatos, se deparou com o 

apelante que, ao perceber a aproximação policial, jogou ao 

solo dois invólucros plásticos (“geladinho”), com 120 pedras de 

crack, embaladas, no seu interior. Indagado, o apelante 

afirmou que pertencia à pessoa de apelido “Cidão” (Gabriel), 

conhecido da Polícia. Em diligência, na residência do 

apelante, foram encontradas a quantia em dinheiro (R$ 

1.500,00), e o restante da droga (maconha, cocaína, e outras pedras de 

crack, já embaladas), além da balança de precisão. Disse que o 

apelante citou que recebia por semana, de um indivíduo 

(“Cidão”), para guardar a droga em sua residência, não 

sabendo explicar o motivo pelo qual o apelante guardava a 

droga, separada, em cômodos distintos da residência. No 

mesmo sentido, o policial militar Edi Nilton, responsável 

também pelo atendimento da ocorrência, ou seja, descreveu 
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a mesma dinâmica relatada pelo colega de farda Luiz 

Rogério (CD audiovisual mídia fls. 114). 

A testemunha de defesa Fernando, amigo do 

apelante, nada soube dizer sobre os fatos, limitando-se 

apenas a atestar a idoneidade dele (CD audiovisual mídia fls. 114). 

A testemunha de defesa Kamyla contou que 

conhece o apelante desde a infância, porque são naturais na 

mesma cidade (Petrolina). Afirmou que ele é pessoa boa e não 

usava drogas (CD audiovisual mídia fls. 114). 

A testemunha de defesa Erika contou apenas 

que o apelante é namorado de sua amiga. Soube da prisão 

dele pela prática de crime de tráfico (CD audiovisual mídia fls. 114).

Laudo de exame químico toxicológico 

confirma as substâncias tóxicas, maconha, pedras de crack e 
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cocaína (fls. 93/96).

Observada a prova colhida, resta avaliar e 

motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as 

considerações e requerimentos das partes dentro do 

inconformismo apresentado. 

Respeitados os argumentos defensivos, 

forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime 

conforme denunciado. O testemunho do policial militar, 

responsável pela diligência, comprovou, cabalmente, que, 

naquela data, Icaro promovia o nefasto comércio. A 

testemunha destacou o encontro de significativa quantidade 

e variedade de entorpecente (49,80g de maconha; 64,85g de cocaína 

e 202 pedras de crack), parte apreendida com ele por ocasião da 

abordagem, e outra, na sua residência. Também foram 

apreendidos petrechos para o tráfico de drogas (balança de 

precisão) e uma quantia em dinheiro (R$ 1.500,00). O próprio 

recorrente  confessou, em juízo, que guardava a droga a 

pedido de um indivíduo, conhecido por “Cidão” (fls. 30). 
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Vale ressaltar que os policiais estão aptos a 

testemunhar, inclusive prestando o compromisso de dizer a 

verdade. Ademais, seria completamente ilógico delegar a 

estes agentes a árdua tarefa de reprimir e combater a 

criminalidade, e os desacreditar quando relatarem os fatos em 

juízo para responsabilizar os delinquentes. Neste sentido 

anoto os seguintes precedentes:

“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de fogo 
e concurso de agentes - Art. 157, § 2º, incisos I e II, do 
Código Penal - Recurso defensivo Pretendida absolvição 
por insuficiência de provas Inadmissibilidade Materialidade 
e autoria delitivas comprovadas no curso da instrução 
criminal Réu confesso - Reconhecido o valor probatório 
das declarações das vítimas em crimes patrimoniais 
Depoimento prestado por agente policial Validade - 
Como qualquer elemento de prova, o testemunho 
prestado por policial militar é submetido ao crivo do 
contraditório judicial e deve ser apreciado pelo 
magistrado com a cautela dispensada às demais 
provas constantes no processo, para que com base 
em todas forme sua convicção e fundamentadamente 
exponha as razões de sua decisão Condenação 
mantida. Dosimetria Pleito ministerial para majoração das 
penas Procedência Reconhecidas circunstâncias judiciais 
que resultam em um juízo especialmente desfavorável aos 
acusados e demandam a fixação da pena-base acima do 
mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para o 
reconhecimento da confissão espontânea Procedência - 
Compensação entre a atenuante da confissão espontânea 
e a agravante da reincidência Possibilidade Fixado o 
regime fechado para ambos os réus. Recurso defensivo 
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parcialmente provido e apelo ministerial provido". (TJ-SP: 
Apelação Criminal nº 0080117-76.2010.8.26.0050, 4ª 
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 
25/09/2012, v.u.).

“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E APREENSÃO 
DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -AUSÊNCIA DE PROVAS -
ILAÇÕES POLICIAIS -VALIDADE DA TESTEMUNHA 
POLICIAL -AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em 
operações policiais, o que leva a sua manutenção 
contínua, afastando a hipótese de deterioração.

2. Bem recebido como suposta forma de pagamento por 
participação do investigado em esquema de fraude a 
licitações públicas.

3. Organização criminosa cujo modus operandi consistia, 
em tese, na aquisição de veículos em nome de terceiros a 
fim de dissimular a ilicitude dos valores recebidos.

4. A afirmação do investigado à autoridade policial que o 
veículo lhe pertencia não se trata de mera ilação policial 
desprovida de provas. Nada impede que na ausência de 
testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão 
funcionem como tal.

5. O policial é agente do Estado, responsável pela 
segurança pública, legalmente investido no cargo e 
que tem a seu favor a presunção de legalidade e 
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de 
desqualificá-lo, torna-o idôneo.

6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar 
baseada em fatos concretos, não se prestando para tal 
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meras conjecturas.

7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo 
Regimental na Ação Penal nº 510 BA, Corte Especial, rel. 
Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).

Consigna-se ainda que, "O depoimento de policiais 

pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente 

quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e 

desta Corte” (HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

Em arremate, observam-se porções 

individuais, variadas e em grande quantidade, devidamente 

embaladas e prontas ao comércio (descrito no laudo de fls. 93/96).

Bem comprovada, pois, a prática do delito 

em exame, razão pela qual não se cogita de absolvição por 

falta de provas, como pretendido no recurso interposto.
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A pena foi assim dosada: “Primeira fase (CP, art. 

59, caput). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: (X) culpabilidade em razão da 

quantidade/variedade e também da natureza de uma das drogas 

apreendidas (crack/cocaína), evidenciando, além do que, o intenso (e de 

mais graves consequências) tráfico a ser praticado; (X) (X) consequências 

do crime bem mais graves, como antes analisada quando da culpabilidade, 

majoração da pena merecida em ¼, pois o mais proporcional ao quanto 

analisado. 2ª Fase. Não há agravantes a serem aplicadas. Atenuantes. (X) 

confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime  

convindo ser cabível o reconhecimento desta atenuante neste caso porque, 

ainda que a confissão não tenha sido de todo ampla, não se observou nela 

um intuito enviesado ou realmente tendencioso, a não ser o propósito, 

legítimo em tese, da obtenção de um benefício maior (parágrafo 4º do art. 

33); Decréscimo merecido em 1/6. 3ª Fase. Não há causas de diminuição de 

pena, portanto, a serem aplicadas. Não houve concurso de crimes” (fls. 

106/108).

Não há excesso na pena aplicada, vez que 

legítima majoração de 1/4 (um quarto) pela elevada quantidade 

e variedade de droga apreendida em poder do recorrente 

(97,06g de crack; 57,12 g de maconha e 70,56 g de cocaína), e da natureza 

do entorpecente (cocaína, na forma de crack- pedras; maconha e cocaína), 

além de petrechos para o tráfico (balança de precisão), e quantia 

em dinheiro. Também legítima a motivação do douto julgador 

quanto às circunstâncias e consequências do crime, diante 
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da prova que o recorrente operava o tráfico para grandes 

traficantes da cidade de Jaú.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante 

da confissão pelo douto sentenciante, a pena do apelante foi 

reduzida de 1/6 (um sexto).

Neste ponto, sem razão a Defesa para o 

reconhecimento da confissão como delação premiada, para 

fundamentar a redução da pena em percentual maior, bem 

como para a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º 

da Lei de Drogas. Não basta que o réu tenha contribuído 

voluntariamente, mas que tal colaboração resulte na 

identificação e prisão, no caso, do traficante conhecido por 

“Cidão”, para quem guardava as drogas, onde haja revelação 

de esquema ou organização que atenda ao interesse público 

na disseminação de drogas, de modo que a só indicação 

genérica do apelido do traficante, com suposta veracidade 

(apesar de ele ser efetivamente conhecido nos meios policiais, no caso em 

fomento, nada se apurou a respeito), aliada à ausência de maiores 
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informações, não sustenta a aplicação da causa.

Ainda, não se aplicou a redução prevista no 

§4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, porque bem 

decidido em primeira instância: “incabível tal benefício neste caso 

porque, como bem ponderado pelo Ministério Público, a variedade, 

quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, aliadas às 

informações dos Policiais de que o réu era apontado como suspeito de 

tráfico (ainda que só guardasse para outrem, mas, de qualquer forma, 

inclusive resvalando numa associação para o tráfico), converge a 

constatação de que não se tratou de algo ocasional ou mesmo incipiente a 

que visa o enfocado beneficio fiscal; mesmo porque as drogas estavam 

fracionadas e escondidas inclusive com apetrecho (balança), em vários 

lugares da casa do réu, o que também vai na contramão de aquela seria a 

primeira semana em que agia como agiu; no mínimo, vinha ele, portanto, 

dedicando-se há tempo razoável a uma atividade criminosa” (fls. 107-verso), 

nada havendo a ser alterado eis que os fatos sugerem que 

não é traficante ocasional, mas habituado à atividade 

criminosa. É de se notar a quantidade e variedade razoável 

de drogas, além de seu alegado envolvimento com traficante 

da região (“Cidão”).

Tratando-se de crime equiparado a hediondo, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0006298-87.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO Nº 5982 -  17/24

a imposição de regime inicial fechado, cumpre ressaltar, é 

determinada pela legislação vigente, ou seja, artigo 2º, §1º, 

da Lei 8.072/1990, com redação dada pela Lei 11.464/2007. 

Tal rigor tem respaldo, inclusive, na própria Constituição 

Federal, no disposto no artigo 5º, XLIII, não se podendo 

alegar inconstitucionalidade.

Forçoso admitir, entretanto, que, 

recentemente, emanaram decisões dos Tribunais de Brasília, 

no sentido de ser possível a imposição de regime inicial 

diverso do fechado, principalmente, mas não somente, para 

condenados por tráfico “privilegiado”.

Contudo, tais decisões possuem eficácia 

“inter partes” e não “erga omnes”, inexistindo até o momento 

manifestação expressa, daquelas Cortes, no sentido de ser 

possível a concessão da benesse para casos semelhantes.

Ademais, “in casu”, a fixação de regime 

diverso do fechado mostra-se insuficiente para a 

ressocialização dos penitentes e para a prevenção e 

repressão de delitos desse jaez, de modo geral. É de se 

anotar que o fato de em um processo ter-se decidido por tal 

possibilidade não torna esse entendimento regra de 

aplicação automática para os demais feitos.
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Afigura-se, com a devida vênia, descabido, 

inadequado e inconstitucional qualquer tentativa de 

descaracterizar o crime de tráfico de drogas da sua condição 

de delito equiparado à hediondo, especialmente quando 

incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, 

§4º, da Lei de Drogas, eis que nem Constituição Federal ou 

mesmo a Lei de Crimes Hediondos, com a atual redação, 

fazem qualquer ressalva a respeito. 

É aplicabilidade concreta do brocardo jurídico 

“ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus” (não 

devemos distinguir onde a lei não distingue).

 É de se consignar que o fato de o legislador 

ordinário, no exercício de sua atividade típica, ter introduzido 

no ordenamento pátrio a norma inscrita no artigo 33, § 4º, da 

Lei de Drogas, não possui o condão de alterar o tratamento 

mais rigoroso conferido pela Constituição Federal à crimes 

equiparados à hediondos e assim trazer o crime de tráfico de 

entorpecentes ao mesmo nível de delitos de menor gravidade. 

Sobre o tema debatido, oportuno trazer o entendimento então 

existente no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
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“PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33, § 4º, DA LEI N.º 
11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 
11.343/06. APONTADA AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À REDUÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO EM PATAMAR 
ADEQUADO, DE ACORDO COM A NATUREZA E 
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. HIPÓTESE 
QUE NÃO DESCARACTERIZA A FIGURA TÍPICA COMO 
EQUIPARADA AOS CRIMES HEDIONDOS. CRIME 
PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.464/07.
I - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a 
outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode 
impedir a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, 
da Lei 11.343/06, caso em que estará evidenciada a 
dedicação à atividade delitiva ou participação efetiva em 
organização criminosa (HC 93.680/SP, 5ª Turma, Rel. Min. 
Jorge Mussi, DJe de 03/11/2008 e HC 92.057/SP, 5ª 
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de 
28/10/2008), ora pode funcionar como fator que, embora 
não impeça a aplicação da causa de diminuição, seja 
aferida como parâmetro para definir o quantum da redução 
da pena.
II - No caso concreto, considerando a quantidade e a 
natureza da droga apreendida (130g de cocaína), a 
redução da reprimenda na fração de 1/2 (metade) mostra-
se adequada, diante das peculiaridades do caso.
III - O crime de tráfico de drogas, cuja tipificação se 
encontra no art. 33, § 1º, da Lei nº 11.343/2006 é, segundo 
expressa disposição constitucional (art. 5º, inciso XLIII), 
considerado figura equiparada aos crimes hediondos 
assim definidos em lei (Lei nº 8.072/90), sujeitando-se, por 
conseguinte, ao tratamento dispensado a tais crimes. 
IV - A pretendida descaracterização do tráfico de drogas 
como crime equiparado aos hediondos quando incidente a 
causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 
da Lei nº 11.343/2006 não se justifica.
V - O art. 2º, caput, da Lei dos Crimes Hediondos, bem 
como o anteriormente citado dispositivo constitucional, 
equipara aos crimes hediondos o "tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins", sem qualquer ressalva aos 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0006298-87.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO Nº 5982 -  20/24

casos em que a pena imposta é reduzida de 1/6 a 2/3 em 
razão de o agente ser primário, possuidor de bons 
antecedentes e não se dedicar nem integrar organização 
criminosa (STF: decisão liminar no HC 102.881/SC, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, DJe de 11/03/2010). 
VI - A simples incidência da causa de diminuição de pena 
não é bastante para afastar a equiparação do tráfico de 
drogas aos crimes hediondos. Apesar de a lei prever a 
redução da reprimenda diante do preenchimento dos 
requisitos nela enumerados, tal não implica na 
desconsideração das razões que levaram o próprio texto 
constitucional a prever um tratamento mais rigoroso ao 
tráfico de drogas.
VII - Acrescente-se, também, que a vedação a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 
contida no próprio § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, 
serve para demonstrar que a autorização para a redução 
da pena não afasta o caráter hediondo do crime.
VIII - Frise-se, ainda, que nem mesmo o pretendido 
paralelo traçado em relação ao homicídio privilegiado se 
mostra pertinente, porquanto ao contrário do que ocorre 
em relação ao crime contra a vida, no impropriamente 
denominado "tráfico privilegiado", as circunstâncias 
levadas em consideração para diminuir a pena não tem o 
condão de mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a 
conduta de traficar.
IX - Enfim, a aplicação da causa de diminuição de pena 
disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 interfere na 
quantidade de pena e não na qualificação ou natureza do 
crime de tráfico de drogas. 
X - "Embora o legislador tenha previsto a possibilidade de 
reduzir as sanções do agente primário, de bons 
antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas 
e nem integra organização criminosa (art. 33, § 4º, da Lei 
n.º 11.343/2006), as razões que o levaram a qualificar o 
tráfico ilícito de entorpecentes como equiparado a 
hediondo subsistem em sua integralidade, vez que os 
critérios que permitem a diminuição da pena não têm o 
condão de mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a 
conduta delituosa em si mesma, que continua sendo a de 
tráfico ilícito de drogas." (HC 143361/SP, Rel. Ministro 
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JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, 
DJe 08/03/2010). XI - Sendo assim, na hipótese dos autos 
de toda descabida se mostra a pretendida substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem 
como a fixação do regime inicial aberto ex vi arts. 33, § 4º, 
e 44, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, § 1º, da Lei nº 
8.072/90. Ordem denegada.” (STJ  “Habeas Corpus” nº 
144389 MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 
24/08/2010, v.u.).

No mais, saliento que a imposição do regime 

inicial fechado se faz necessária, também, com base nos 

elementos concretos do caso em análise. Noto que, apesar 

de não ser extremamente vultosa, não deixa de ser grande e 

significativa a quantidade de droga na posse do acusado, 

inclusive na sua natureza, de maior poder de dependência e 

de maior risco à saúde, como o “crack” e cocaína,  aspecto 

este relevante para a fixação de regime, nos termos do artigo 

42, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 33, §3º, do Código Penal.

Nessa linha, ainda que o “quantum” de pena 

possibilite, em tese, a fixação de regime mais brando, tal 

determinação ficará atrelada, sempre, à análise concreta 

das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, 

combinado com a natureza e quantidade de drogas, 

tratando-se de condenação por tráfico de drogas, nos 

termos do dispositivo da Lei Antidrogas acima anotado.
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Independente da possibilidade ou não de 

substituição da pena corporal por restritivas de direitos, 

imposta para condenados por tráfico de drogas, 

especialmente em razão da suspensão da execução do 

artigo 44, da Lei nº 11.343/06, por meio da Resolução nº 

05/12 do Senado Federal, no atinente a vedação abstrata da 

concessão benesse, na espécie, o que se verifica, até pelo já 

indicado (e também pelo próprio quantum imposto, ora mantido), é não ser 

a medida suficiente como reprovação e prevenção do 

hediondo ilícito (artigo 44, III, do Código Penal), inclusive 

incompatível com o regime fechado imposto, destacando-se, 

como já indicado acima, aspectos concretos de maior 

gravidade dos fatos.

Cumpre consignar inaplicável, no caso, o 

previsto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. O 

regime fechado decorre, como verificado, de norma legal 

ainda vigente. Por outro lado, o que se levou também em 

consideração para sua fixação foi a gravidade concreta dos 

fatos, independentemente do “quantum” da sanção (artigo 33, 

§3º, do Código Penal), demonstrando ser inviável outro regime 

que não o mais rigoroso como forma de prevenção e 

repressão. Eventual progressão, por outro lado, deverá ser 

avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto 
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(artigo 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/1984) e com condições de verificar a 

presença dos requisitos legais para tanto (objetivo e subjetivo), 

não apresentados nestes autos.

Observo, por fim, perfeitamente adequada 

expedição de mandado de prisão em decisão de 2º grau de 

jurisdição, preservada que foi, até o momento, a “presunção 

de inocência” (STF/HC 126.292/SP, de 17.02.2016, posicionamento 

confirmado em Ações Declaratórias de Constitucionalidade - ADCs 43 e 44 - 

2016). A Constituição Federal fala que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 

condenatória” (grifei  artigo 5º, LVII). Trânsito em julgado existe 

quando não cabe mais recurso.  A culpa, então, já se definiu, 

não mais existindo recurso. Obviamente que existe 

possibilidade dos chamados “recursos constitucionais” 

(especial e extraordinário), os quais, contudo, são exceções, como 

seus próprios nomes atestam, sendo que, ainda assim, não 

mais avaliam “culpa”.  O “Recurso Especial”, na verdade, 

busca uma uniformidade na interpretação de Lei Federal. A 

própria Constituição fala em sua possibilidade em relação 

apenas às causas decididas em única ou última instância, 

sempre pelos Tribunais de 2º Grau. O mesmo se dá em 

relação ao “Recurso Extraordinário”, cujo objetivo é a 

manutenção da uniformidade da Constituição Federal. 

Nenhum dos dois, portanto, pode ser considerado, 
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tecnicamente, como “recurso de 3º instância”. O trânsito em 

julgado, quando se fala de culpa, ou seja, quando alguém é, 

definitivamente, considerado culpado, ocorre em 2º instância.

Do exposto, por meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso.

Comunique-se, alterando-se o fundamento 

da prisão, agora decorrente de decisão de 2º Grau, 

confirmando condenação (STF HC 126.292/SP, de 17/02/2016, e MC 

nas ADCs 43 e 44, de 05/10/2016), e recomendando o apelante na 

unidade prisional onde se encontra. Se ainda não 

providenciado, expeça-se Guia de Execução Provisória.

Alcides Malossi Junior
       DESEMBARGADOR RELATOR
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