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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0024968-90.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são 
apelantes ANDRE RAMOS NETO e ADRIANO APARECIDO 
RAMOS NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelida 
a preliminar, deram provimento parcial aos recursos, para absolver 
Adriano Aparecido Ramos Neto e André Ramos Neto quanto ao delito 
da Lei nº 11.343/06, art. 35, caput, com fundamento no CPP, art. 386, 
VII, expurgadas as sanções correspondentes; a fim de que não pairem 
quaisquer dúvidas, permanecem intocadas as penas do tráfico de 5 
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e, no mais, a 
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores FERNANDO SIMÃO (Presidente sem voto), 
ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.

São Paulo, 17 de maio de 2017.

EDUARDO ABDALLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL nº 0024968-90.2013.8.26.0050

Comarca: SÃO PAULO

Juízo de Origem: 9ª VARA CRIMINAL

Apelantes: ADRIANO APARECIDO RAMOS NETO

                   ANDRÉ RAMOS NETO

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Magistrada Sentenciante: Dra. Patrícia Álvares Cruz

VOTO nº 05072

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO 

AO MESMO CRIME. Recursos defensivos. Preliminar 

de inexistência de provas da materialidade que se 

confunde com o mérito. Absolvição possível quanto ao 

delito previsto na Lei nº 11.343/06, art. 35, caput, em 

razão da fragilidade das provas reunidas. Tráfico: 

pretendida improcedência da pretensão punitiva estatal. 

Impertinência. Autoria e materialidade bem delineadas, 

o que afasta a pretendida desclassificação para uso, 

ventilada em autodefesa. “Perdão judicial” não previsto 

no tipo. Inaplicabilidade da delação premiada da Lei de 

Drogas, art. 41. Penas bem dosadas. Não incidência do 

redutor do art. 33, §4º e do CP, art. 44. Manutenção do 

regime fechado. Detração penal que descabe, nesta 

oportunidade, para a promoção a regime mais brando, 

pois, a teor da LEP, art. 112, depende de requisito 

subjetivo (bom comportamento carcerário), inaferível em 

âmbito de apelação criminal. Além disso, por ser matéria 

de competência do Juízo da Execução, sua análise, neste 

Tribunal, fatalmente, suprimiria a instância e ofenderia 

o duplo grau de jurisdição. Provimento parcial.

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS 

interpostas por ADRIANO APARECIDO RAMOS NETO e 
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ANDRÉ RAMOS NETO - menor de 21 na data dos fatos -, contra a 

sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de São Paulo, que os 

condenou às penas de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, no piso, 

em regime fechado, como incursos na Lei nº 11.343/06, art. 33, caput 

e art. 35, caput, vedado recurso em liberdade.

Em preliminar, alegam ausência de provas da 

materialidade - remessa à análise pericial apenas de parte do entorpecente e,  

no mérito, pleiteiam absolvição geral, por insuficiência probatória de 

autoria. De forma subsidiária, perdão judicial - com fulcro na Lei nº 

9.807/99, art. 13 - ou redução das penas de ANDRÉ - com lastro na Lei nº 

11.343/06, art. 41 -, por ter indicado o paradeiro das drogas. No mais, 

aplicação do redutor do art. 33, § 4º, abrandamento da modalidade 

prisional - ainda que com aplicação da detração, prevista no CPP, art. 387, § 2º - 

e substituição da privativa por restritivas de direitos.  

Devidamente processadas, o Parecer da 

Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo alijamento da prejudicial e, no 

mérito, improvimento. 

É O RELATÓRIO.

A preliminar confunde-se com o mérito e, com ele, 

será apreciada.

A acusação é de que os Apelantes, segundo a 
denúncia, aos “18 de março de 2013, por volta de 16h00min, na R. Monsenhor 
Lourenço Giordano, nº 134, nesta Comarca (Capital), previamente 
mancomunados e associados, com identidade de propósitos e desideratos, 
mantinham sob a sua guarda, substância entorpecente (9,2 g de cocaína e 6.585 g 
de maconha) que causa dependência física e psíquica, destinada ao consumo de 
terceiros, sem autorização legal e regulamentar, apreendida em auto de fls. 18/19 

e submetida a autos positivo de constatação de fls. 20” (fls. 1/4).

De início, a alegação defensiva de ausência de 

materialidade - porque somente foi remetida à avaliação pericial parte do 
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entorpecente que teria sido apreendido -, suscitada à guisa de prejudicial, é 

descabida, pois a perícia é realizada por amostragem, dentro do 

espírito da Lei nº 11.343/06, art. 50, § 3º: “Recebida cópia do auto de 

prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade 

formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas 

apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. 

(Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)”, até porque a sua realização em todo 

o material se revestiria de providência meramente procrastinatória e 

tornaria inviável a celeridade no curso da instrução processual, 

mormente nos casos em que houvesse a apreensão de elevada 

quantidade de entorpecentes. 

Ademais, em tese, bastaria que pequena quantidade 

fosse dotada do princípio ativo proibido para caracterização do tráfico, 

o que se admite apenas ad argumentandum, acarretando na 

prescindibilidade de exame de tudo o que fosse encontrado. 

Em caso análogo, já se decidiu que: “Retiradas 
amostras de cada uma das drogas apreendidas, foram elas submetidas a exame 
químico toxicológico que comprovou serem tais substâncias proscritas. Não seria 
razoável exigir-se a realização de teste em todo o material apreendido a fim de se 
comprovar a materialidade delitiva. Perícias são feitas por amostragem e o 
material foi coletado aleatoriamente, constatando-se nestas amostras a natureza 
dos entorpecentes apreendidos. Não há motivos para se concluir que o restante da 
droga apreendida tenha natureza diversa daquela no laudo acostado aos autos. 
Ademais, a d. defesa não ofereceu motivo algum para que se conclua que o 
restante da droga apreendida tenha natureza diversa. Destarte, há prova 
suficiente de materialidade delitiva” (TJ/SP, 5ª Câmara de Direito Criminal, 
Apelação nº 0073161-73.2012.8.26.0050, Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO 
MACHADO COGAN, j. 12/03/2015).

E ainda: “EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO 
DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO 
FEITO POR AMOSTRAGEM AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA 
DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. RECLAMO MINISTERIAL. AUMENTO DA BÁSICA 
DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO. AFASTAMENTO 
DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, CANCELAMENTO 
DA SUBSTITUIÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO NECESSIDADE. 
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PRELIMINAR REJEITADA, APELO DEFENSIVO DESPROVIDO, 
INCONFORMISMO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM 
OPORTUNA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO” (TJ/SP, 9ª Câmara de 
Direito Criminal, Apelação nº 0061872-75.2014.8.26.0050, Rel. Des. ROBERTO 
MIDOLLA, j. 12/03/2015). 

Por fim, contrariamente ao sustentado, no tocante às 

amostras analisadas, o número do lacre constante do Laudo de Exame 

Químico Toxicológico às fls. 59/61 é correspondente àquele do Auto 

de Constatação às fls. 20. 

Destarte, suficiente a prova quanto à materialidade. 

Tráfico 

Os irmãos ANDRÉ e ADRIANO negaram a 

autoria. O primeiro afirmou ter sido abordado na posse de pequena 

quantidade de drogas, pertencentes a um traficante - cujos dados não 

declinou -, alegando, ainda, ser mero usuário, enquanto, o segundo, 

rechaçou qualquer envolvimento com o tráfico, aduzindo 

desconhecimento acerca da existência de drogas em seu dormitório e 

que apenas guardava a motocicleta apreendida para um amigo. 

Os Policiais Militares Nilson e Paulo esclareceram 

que, durante patrulhamento rotineiro, avistaram ANDRÉ em 

conhecido ponto de tráfico, motivando a abordagem. Revistado, nada 

de ilícito trazia de ilícito, tampouco documento de identificação, 

acerca do qual, ao ser indagado, demonstrou exagerado nervosismo, 

levando-os a acompanhá-lo até sua residência, onde, de pronto, 

sentiram forte odor de maconha. Em um dos cômodos do imóvel, 

surpreenderam ADRIANO separando porções dessa erva e realizando 

a contabilidade do tráfico, quando ambos admitiram a vil mercancia e 

apontaram o paradeiro das demais drogas, balança de prisão e caderno 

de anotação da comercialização.  
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Como se vê, a prova concatenada é plenamente 

desfavorável aos Apelantes, pois nem mesmo os depoimentos de suas 

testemunhas Laudemiro, Maria Aparecida, Wesley, João Batista e 

Cleusa, a infirmaram, porquanto, além de não terem presenciado o 

exato momento do encontro dos entorpecentes, possuem laços de 

amizade ou de parentesco, v.g., João Batista (padrasto) e Cleusa 

(genitora), trazendo versões contraditórias e isoladas do acervo.

Conquanto a defesa se apegue, de forma insistente, 

à rebatida tese de imprestabilidade dos depoimentos de tais agentes, 

inexiste qualquer eiva, mormente porque seus dizeres são harmônicos 

e coerentes, não havendo comprovação de qualquer animosidade 

anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no 

CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha.

Seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas 
para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta 
de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Por isso, irrelevante não terem sido convidadas 

outras ditas “civis”, a acompanhar as diligências.

Aliás, conforme já restou decidido: “não se pode 
condenar a prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar os circunstantes 
da diligência. Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, 
tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de 
contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que 
leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética 
que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe 
de ser atingida” (RJTJSP 13/478).

Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela 

enorme quantidade - mais de seis quilos (6.585 g) de maconha e 9,2 g de 

cocaína -, variedade, natureza e forma de acondicionamento dos 

entorpecentes, divididos em porções individuais, bem como pelos 

inexoráveis dizeres dos agentes públicos, elementos suficientes à 
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procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer 

dúvidas, quanto ao destino a terceiros. Ademais, tudo indica que as 

drogas seriam destinadas à circulação, e não a consumo próprio, até 

porque eventual condição de usuário não é impeditiva da realização 

concomitante do comércio clandestino, o que afasta qualquer 

possibilidade de desclassificação, como sustentada em autodefesa por 

ANDRÉ.

Além disso, em se tratando de crime de ação 
múltipla, pois apresenta várias formas objetivas de violação do tipo 
penal, basta, à consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali 
previstos (STJ - AgRg no REsp 736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta 
turma - Dje 02/05/2013).

Impertinente a pretendida concessão de perdão 

judicial a ANDRÉ, pois tal causa de extinção da punibilidade - quando 

o juiz, embora reconhecendo a prática do crime, deixa de aplicar a pena -, 

depende da existência de determinadas circunstâncias excepcionais, 

previstas em lei, e que tornam inconvenientes ou desnecessárias a 

imposição da pena, o que não se verifica na hipótese, apenas por ter 

indicado o paradeiro das drogas.

Além disso, a aplicação de tal instituto depende de 

previsão legal, nos termos do CP, art. 107, IX, inexistente para o crime 

de tráfico e, mesmo que assim não fosse, não configurar-se-ia direito 

subjetivo e sim, faculdade do juiz, mediante análise detida das provas, 

com habilidade e precisão, aquilatando a sua aplicabilidade. 

“O perdão judicial não é benefício para ser concedido 
indiscriminadamente, em todo caso de crime culposo em que a vítima seja parente 
próximo do agente. Imprescindível, para essa concessão, a existência de prova, 
ainda que ligeira, dos requisitos constantes daquele dispositivo legal” (JTACRIM 
66/354).

Não vinga, outrossim, o pretendido reconhecimento 

do instituto da “delação premiada”, positivada na Lei nº 11.343/06, art. 
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41.

Conforme ensinamento do Professor 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” (Tóxicos - Comentários à Lei nº 11.343/2006, 13 ª Edição, 
2009, Ed. Saraiva, p. 215). 

Na hipótese, não houve qualquer colaboração. 

Contrariamente ao sustentado, os Policiais Militares 

localizaram as drogas por terem sentido forte odor de maconha saindo 

do interior do imóvel, e não porque ANDRÉ os informou sobre a 

existência das substâncias. 

Ora, os Apelantes negaram o tráfico, bem como a 

apreensão dos entorpecentes na residência, tornando insuficientes as 

alegações defensivas para a configuração do instituto.

Associação

As provas colecionadas não demonstram, de forma 

inequívoca, o liame necessário entre os irmãos, de caráter duradouro e 

estável, presumível apenas por residirem na mesma casa, mas 

insuficientes para caracterizar tal animus - elementar do tipo. Plausível, 

portanto, a alegação defensiva da existência de mera coautoria, 

lembrando-se, ainda, que, a diligência que culminou com a prisão e 

apreensão das drogas, se delimitou a um único ato.

É preciso mais à manutenção da condenação, não 

bastando os meros indícios da fase extrajudicial, sobretudo porque não 

ficou evidenciado o acerto entre eles.

Nesse sentido: “Exige-se elemento subjetivo do tipo 
específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. 
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de 
tráfico. (...) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter 
uma meta comum” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Leis Penais e 
Processuais Penais Comentadas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
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334).

Aliás, esse é o posicionamento do C. STJ: “O tipo 
previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 se configura quando duas ou mais pessoas 
reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da 
norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da 
materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a 
finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo” (REsp 1113728-SC, 5ª T., 
rel. FELIX FISCHER, j. 29.09.2009, v.u.). E deste Tribunal: “Apelação Criminal. 
(...) Associação Criminosa. Melhor a absolvição. Nada de concreto a indicar 
estabilidade e permanência do ajuste entre os acusados. Demonstração de mera 
comparsaria episódica, apta a configurar apenas o concurso eventual, mas não o 
crime em apreço. (...)” (in Apelação 0000127-59.2010.8.26.0495  Rel. Des. 
PÉRICLES PIZA, 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 
06/06/2011).

Portanto, a incerteza gerada nos autos recomenda a 

absolvição, em obediência ao princípio do in dubio pro reo.

Analisa-se a dosimetria.

As iniciais de ambos foram fixadas nos mínimos, 5 

anos de reclusão e 500 dias-multa, daí porque prejudicada a atenuante 

da menoridade relativa de ANDRÉ, nos termos da Súmula/STJ nº 231 

e RE nº 597.270 RG-QO, do STF - julgado, com repercussão geral 

reconhecida, em 26.03.2009 -, que impedem a fixação da pena-base aquém 

do mínimo.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de 

diminuição, tornaram-se definitivas no quantum inicialmente fixado, à 

míngua de modificadoras.

A despeito da primariedade, realmente inaplicável a 

minorante prevista na Lei Especial, art. 33, § 4º, porquanto as 

particularidades - quantidade, variedade e natureza das substâncias 

apreendidas, individualmente embaladas e prontas ao consumo, aliadas a falta de 

demonstração de que exerceriam qualquer atividade lícita - são evidentes 

indicadores de dedicação a atividades criminosas - difícil alguém conseguir mais 

de seis quilos de maconha e 9,2 g de cocaína, sem se valer do crime organizado -, 
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podendo-se concluir, desta forma, fazer do ilícito seu modo de vida, 

lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo.

Nesse sentido: “... de acordo com o referido dispositivo 
legal, o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois 
terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se 
dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se, 
pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as 
circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado” (TJSP - 
Apelação Criminal Nº 0075009-66.2010.8.26.0050 - Rel. Des. RICARDO 
TUCUNDUVA - 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça - v.l., j. 
11/08/2011 - grifei).

O montante de pena impede a substituição por 

restritiva de direitos prevista no CP, art. 44. De outro lado, ainda que a 

Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, tenha suspendido a execução 

da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” da Lei nº 

11.343/06, art. 33, § 4º, declarada inconstitucional por decisão do STF, 

nos autos do HC nº 97.256/RS, nesse caso, afigura-se inviável 

qualquer substituição, porque não preenchido o requisito do CP, art. 

44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a 

insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à 

prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma 

verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, 

mercê da natureza da maconha e cocaína, cujo poder viciante assola 

seus dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, 

praticam crimes patrimoniais, o que, igualmente, impõe a manutenção 

do regime fechado, como acertadamente fixado, porque outro mais 

brando não atenderia à gravidade concreta da conduta, já 

exaustivamente explanada. 

Impossível qualquer apreciação sobre eventual 

detração penal (CPP, art. 387, § 2º), neste âmbito recursal, para 

progressão de regime, sob pena de supressão da instância, ofensa ao 
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duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural, sem contar que 

inexistem elementos concretos à apreciação do requisito subjetivo, 

também necessário para qualquer deliberação sobre modalidade 

prisional menos rigorosa - LEP, art. 112. 

Diante do exposto, repelida a preliminar, dá-se 

provimento parcial aos recursos, para absolver Adriano 

Aparecido Ramos Neto e André Ramos Neto quanto ao delito da 

Lei nº 11.343/06, art. 35, caput, com fundamento no CPP, art. 386, 

VII, expurgadas as sanções correspondentes; a fim de que não 

pairem quaisquer dúvidas, permanecem intocadas as penas do 

tráfico de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa 

e, no mais, a sentença. 

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica


		2017-05-19T16:41:14+0000
	Not specified




