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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003288-84.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MANOEL 
MESSIAS TARQUINO, 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: "REPUTARAM prejudicado o pleito de aguardar o 
desfecho do presente recurso em liberdade, REJEITARAM a matéria preliminar e, no 
mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. 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, 14 de agosto de 2017. 

Silmar Fernandes
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003288-84.2016.8.26.0554

Voto        nº 7.624

Apelante:  Manoel Messias Tarquino

Apelado:      Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO CRIMINAL  Tráfico ilícito de drogas  Artigo 
33, caput, da Lei nº 11.343/2006  (i) PRELIMINAR  (a) 
Nulidade processual  Interrogatório do acusado como ato 
inicial da instrução  Inocorrência de mácula  – Em razão de 
a Lei de Drogas prever rito diferenciado, prevalece suas 
diretrizes àquelas previstas no Código de Processo Penal, as 
quais têm caráter subsidiário  Princípio da especialidade  
(b) Direito de aguardar o deslinde do presente recurso em 
liberdade  Prejudicialidade  REJEIÇÃO DA MATÉRIA 
PRELIMINAR  (ii) MÉRITO  (a) MATERIALIDADE  1) 
Ausência de indicação, no laudo de exame químico-
toxicológico, de quantidade e concentração do princípio 
ativo  Irrelevância  Uma vez atestada a existência do 
princípio ativo no laudo elaborado pelos experts, 
desnecessária a indicação de sua concentração ou 
quantidade, porquanto a Lei de Drogas não apresenta 
excludente ou mesmo dirimente em casos deste jaez  2) 
Oportunidade de apresentação de quesitos, pela Defesa, no 
que concerne ao laudo de exame químico-toxicológico  
Descabimento  – Prova produzida na fase inquisitorial  – 
Contraditório diferido   (b) AUTORIA  Absolvição por 
fragilidade probatória  Impossibilidade  Palavra dos 
policiais civis  Credibilidade  Precedentes  Condenação 
mantida  (iii) DOSIMETRIA PENAL  (a) Atenuante pela 
confissão espontânea  Não incidência  Acusado que, em 
momento algum da persecução criminal, admitiu sua 
conduta, contribuindo para a obtenção da verdade dos fatos 
 (b) Delação premiada  Artigo 41 da Lei nº 11.343/2006  

Não preenchimento dos requisitos legais  (c) Substituição 
da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de 
direitos  Inviabilidade  Medida que não se mostra 
suficiente no caso em concreto  (iv) REGIME PRISIONAL  
(a) Regime prisional inicial fechado mantido, ainda que por 
fundamentação diversa  (b) Detração prevista no artigo 
387, § 2º, do Código de Processo Penal  – Impossibilidade  – 
Regime prisional, para início de desconto da sanção 
carcerária, fixado não somente com base no quantum  de 
pena privativa de liberdade imposto  RECURSO 
DESPROVIDO.
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1. Trata-se de apelação interposta contra a r. 

sentença de fls. 168/174, que julgou parcialmente procedente a 

acusação e condenou Manoel Messias Tarquino a cumprir, em regime 

prisional inicial fechado, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão, além do pagamento de multa de 166 (cento e sessenta e seis) 

diárias mínimas, como incurso no delito tipificado no artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/2006, sendo absolvido da prática do crime previsto 

no artigo 35, caput, da Lei de Drogas.

Inconformado, recorre o réu, requerendo, 

prefacialmente, o direito de aguardar, em liberdade, o desfecho do 

presente recurso. Em sede preliminar, alega a ocorrência de nulidade 

processual em face da inobservância das diretrizes previstas no artigo 

400 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia sua absolvição 

em face da atipicidade da conduta  em razão da imprestabilidade do 

laudo químico-toxicológico  ou, ainda, por fragilidade probatória. 

Subsidiariamente, requer a minoração das penas  ou sua substituição 

nos termos previstos no artigo 44 do Código Penal , bem como o 

abrandamento do regime prisional imposto (fls. 232/249).

Ofertadas contrarrazões (fls. 266/273), a 

douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não 

provimento do recurso (fls. 205/210).
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É o relatório.

 

2. Ab initio, resta prejudicado o pleito no 

sentido de aguardar o julgamento dos presentes autos em liberdade, 

porquanto o inconformismo ora é apreciado. O julgamento do mérito 

recursal substitui a decisão sobre o direito de recorrer em liberdade, 

que só subsistiria até a prolação do Acórdão na presente apelação.

No que concerne à preliminar arguida, de 

nulidade não se cogita.

Explico.

 

A douta Defensoria Pública arguiu a suposta 

mácula porquanto entende que após o advento da Lei nº 11.719/2008, 

o interrogatório do acusado deveria finalizar a colheita da prova oral, 

sendo, pois, o último ato de instrução, nos termos do artigo 400 da Lei 

Adjetiva Penal. Aduziu que a inobservância de tal diretriz ofende os 

princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Sem razão, contudo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação nº 0003288-84.2016.8.26.0554    Voto nº 7.624
5/34

Isso porque, como cediço, vige em nosso 

ordenamento jurídico o brocardo lex specialis derogat legi generali; 

desta forma, por prever a Lei de Drogas procedimento próprio para os 

crimes nela cominados, tal rito prevalece sobre o procedimento 

comum ordinário previsto no Código de Processo Penal. 

 

Não se olvide que a Lei nº 11.343/2006 

determina, em seu artigo 48, que “O procedimento relativo aos 

processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto neste 

Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de 

Processo Penal e da Lei de Execução Penal...” (sem destaques no 

original).

 

E, seguindo-se esta diretriz, de rigor se 

observar as determinações previstas no artigo 57 da Lei de Drogas, in 

verbis:

 

“Art. 57.  Na audiência de instrução e julgamento, 

após o interrogatório do acusado e a inquirição 

das testemunhas, será dada a palavra, 

sucessivamente, ao representante do Ministério 

Público e ao defensor do acusado, para sustentação 

oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, 

prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz 

(grifei). 
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O Pretório Excelso já se pronunciou sobre o 

tema, confira-se: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADA PELO 
DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SOB A ÉGIDE DA LEI 
11.343/2006. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO 
AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 400 DO 
CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 
ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 
PREJUÍZO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. “I  Se 
a paciente foi processada pela prática do delito de 
tráfico ilícito de drogas, sob a égide da Lei 
11.343/2006, o procedimento a ser adotado é o 
especial, estabelecido nos arts. 54 a 59 do referido 
diploma legal. “II  O art. 57 da Lei de Drogas dispõe 
que o interrogatório ocorrerá em momento anterior à 
oitiva das testemunhas, diferentemente do que prevê o 
art. 400 do Código de Processo Penal. 

“III  Este Tribunal assentou o entendimento de que a 
demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, 
é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou 
absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma 
fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité 
sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 
85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 

“IV  Recurso ordinário improvido. (RHC 116713, 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma, julgado em 11/06/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 21-06-2013 PUBLIC 
24-06-2013  sem destaques no original).

Demais disso, se as modificações trazidas 

pela Lei nº 11.719/2008 fossem pertinentes nos processos de crimes 

de drogas, de rigor acolhê-las em sua totalidade, sendo a análise sobre 
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o recebimento da denúncia efetuada logo após sua oferta (art. 396 do 

CPP), desprezando-se o procedimento previsto nos artigos 55 e 56 da 

Lei nº 11.343/20061.

Nesse aspecto, como bem anotou o 

Sentenciante: “Cabe consignar que o interrogatório judicial antes da 

oitiva das testemunhas está previsto no procedimento especial 

estabelecido pela Lei nº 11.343/06. Acrescenta-se que tal procedimento 

é benéfico ao réu, na medida em que a denúncia somente é recebida após 

apresentação de defesa preliminar...” (fls. 168).

Não há como seguir parcialmente as regras 

contidas no Código de Processo Penal, adotando-a no que concerne ao 

momento do interrogatório e desprezando-a em relação à 

oportunidade de recebimento da exordial acusatória, criando-se um 

terceiro rito.

Ademais, o processo penal moderno 

consagra a existência do prejuízo como regra matriz para se decretar 

nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 da 

Lei Penal Adjetiva Brasileira (pás de nullitè sans grief), ou seja, não 
1 Art. 55.  Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)
§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias.
(...)
Art. 56.  Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, 
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, 
e requisitará os laudos periciais.
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comprovado qualquer prejuízo ao réu  como no caso dos autos , não 

há que se falar em ocorrência de mácula.

Destarte, rejeito a prejudicial arguida.

Na questão de fundo, consta dos autos que 

nas condições de tempo e lugar descritas na exordial acusatória, 

Manoel Messias Tarquino, previamente ajustado e com unidade de 

desígnios com o adolescente D.I.S., trazia consigo e vendia, objetivando 

a entrega ao consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) porções de 

cocaína em pó, bem como 117 (cento e dezessete) unidades de cocaína 

na forma de crack, substâncias estas que causam dependência física e 

psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar. 

É da dinâmica fático-probatória, decorrente 

da instrução: em diligência ao palco da prisão  conhecido ponto de 

narcotraficância , policiais civis adentraram “na favela a pé e subimos 

a viela, que é um escadão...” (fls. 2030; o agente Douglas foi abordado 

pelo apelante, o qual lhe perguntou “O que vai ai? Vai um F?”  sendo 

que F significava, vulgarmente, farinha (cocaína em pó). Ante a 

resposta afirmativa do policial, o acusado o encaminhou ao 

adolescente  o qual portava as drogas. No momento em que o 

inimputável arrestava a substância em uma pochete no solo, o policial 
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se identificou, sendo que o agente Denis deteve o réu. Indagados, 

ambos confirmaram a narcotraficância, justificando o apelante ser 

apenas olheiro do menor.

No que concerne à materialidade do crime, 

de rigor se analisar, ab initio, os questionamentos da douta Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo quanto a imprestabilidade do laudo de 

exame químico-toxicológico.

Arguiu o Defensor Público que “...A prova 

pericial, realizada sem a observância do contraditório, não merece 

acolhida ou consideração, pois não revela a quantidade e 

concentração do princípio ativo das substâncias de uso proscrito 

analisadas, o que evidencia a impossibilidade de identificação de 

capacidade lesiva das substâncias referidas à saúde pública  bem 

tutelado pelo tipo penal entelado...” (razões de apelação  fls. 235/236  

sem destaques no original).

Duas foram as questões combatidas pela 

Defensoria Pública: a realização unilateral do laudo e, ainda, a não 

especificação sobre quantidade e concentração da substância de uso 

proscrito no material apreendido.

As quais, adianto, não merecem acolhimento.
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Com efeito, o laudo de exame químico-

toxicológico definitivo, documento indispensável para a constatação 

cabal da materialidade delitiva  eis que, para fins de prisão em 

flagrante e oferecimento da denúncia, ex vi do artigo 50, § 1º, da Lei de 

Drogas, basta o exame de constatação provisória2  é elaborado pelo 

Instituto de Criminalística  órgão oficial, dotado de fé pública  de 

forma unilateral, sem elaboração de quesitos  até porque, requisitado 

na fase policial , sendo o documento submetido ao contraditório 

diferido (postergado).

E essa é exatamente a circunstância presente 

no caso em comento, porquanto a douta Defensoria Pública, no 

momento da defesa preliminar, ofertou impugnação à perícia.

O laudo, que tem por finalidade única e 

exclusiva atestar a materialidade delitiva, é sujeito à critérios técnicos 

específicos, fora da esfera de conhecimento do julgador  destinatário 

final da prova.

Desse modo, não há que se falar em oferta de 

quesitos pela defesa ou acusação, eis que o exame, solicitado pela 

autoridade policial no momento da lavratura do flagrante, não se 

submete às regras gerais previstas no Código de Processo Penal.

2 § 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do 
delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito 
oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.
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Como bem ponderou a douta Procuradoria 

Geral de Justiça, “Quanto a alegação defensiva de que não teve 

oportunidade de formular quesitos na prova pericial, observo que o 

inquérito policial se desenvolve de forma inquisitiva, consequentemente, 

a prova técnica independe da manifestação do acusado...” (fls. 296).   

No mesmo sentido, deliberou o Supremo 

Tribunal Federal que “...o acusado não possui o direito de oferecer 

quesitos quando se trata de perícia em investigação criminal” (RTJ 

58/434).

No mais, totalmente irrelevante a quantidade 

e concentração do princípio ativo da substância proscrita encontrada 

no material apreendido com o acusado, no laudo de exame químico-

toxicológico definitivo.

Isso porque a perícia em comento tem por 

objetivo a constatação da existência de substância proscrita no Brasil 

no material apreendido com o agente, sendo que mesmo em 

quantidade diminuta, tal circunstância não afasta a ocorrência do 

crime  ou mesmo interfere no quantum de pena a ser cominado.

Não há, pois, excludentes ou dirimentes em 

face da concentração menor de substâncias proscritas existente nos 
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narcóticos apreendidos com o criminoso.

O que vale dizer: ou, no material apreendido 

com o autor dos fatos há substâncias elencadas na Lista F1 da Portaria 

SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, em qualquer quantidade ou 

concentração  e está estabelecida a materialidade delitiva , ou, 

simplesmente, não há  e, nesse caso, trata-se de fato atípico.

A qualidade ou pureza da droga portada pelo 

acusado, por obviedade plena, não têm interferência alguma na 

verificação da materialidade delitiva.

E, no caso dos autos, o laudo de exame 

químico toxicológico, acostado às fls. 97/99, registrou que:

“Item 1 (acondicionado sob o lacre 7519810)
Descrição: Vinte e nove (29) microtubo(s) plástico(s) 
do tipo “Eppendorf” , de tamanhos grandes e 
pequenos, de cores azul e amarelo, dotados de tampa 
própria, encerrando porção de material sólido 
particulado de cor bege
Massa Bruta e/ou Quantidade: 48.8 Gramas  
quarenta e oito gramas e oito decigramas.
Massa Líquida: 24.2 Gramas  vinte e quatro gramas e 
dois decigramas. Destes, foi retirada uma alíquota 
aproximada de 2,0g (dois gramas) para análise e 
contra perícia, lacrados sob nº SPTC-373262.
Resultado: a análise do material descrito fez o uso de 
Cromatografia em camada delgada e Cromatografia 
Gasosa acoplada à Espectometria de Massas e dentro 
das condições analíticas empregadas, foi detectada a 
substância COCAÍNA, relacionada na Lista F1 da 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação nº 0003288-84.2016.8.26.0554    Voto nº 7.624
13/34

Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e 
atualizações posteriores.
(...)
Item 2 (acondicionado sob o lacre 7519863)
Descrição: Cento e dezessete (117) invólucro(s) 
feito(s) de papel alumínio retorcido, encerrando 
porção de material sólido petrificado de cor amarela.
Massa Bruta e/ou Quantidade: 36.7 Gramas  trinta e 
seis gramas e sete decigramas.
Massa Líquida: 27.5 Gramas  Vinte e sete gramas e 
cinco decigramas. Destes, foi retirada uma alíquota 
aproximada de 2,0g (dois gramas) para análise e 
contra perícia, SPTC-373262.
Resultado: a análise do material descrito fez o uso de 
Cromatografia em camada delgada e Cromatografia 
Gasosa acoplada à Espectometria de Massas e dentro 
das condições analíticas empregadas, foi detectada a 
substância COCAÍNA, relacionada na Lista F1 da 
Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e 
atualizações posteriores...” (fls. 98/99).

O laudo, de clareza solar, indicou os métodos 

utilizados para constatação da substância proscrita no material 

apreendido com o réu. 

E é o quanto basta para, cabalmente, 

evidenciar a materialidade delitiva à luz da Lei nº 11.343/2006.

Registro, pela pertinência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. SOLICITAÇÃO 
DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. GRAU 
DE PUREZA DA DROGA. INDEFERIMENTO. 
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROVA IRRELEVANTE.
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“1. Legítima é a denegação de prova justificadamente 
considerada pelo magistrado como desnecessária, 
assim ocorrendo no indeferimento da pleiteada 
complementação de perícia para atestar a pureza de 
toda a substância apreendida (4.937g), pois de todo 
razoável a realização do exame por amostragem, com 
resultados preliminares e definitivos para cocaína.
“2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem 
entendido que a aferição do grau de pureza é 
dispensável para a identificação da natureza e da 
quantidade da substância transportada, sendo 
notório que a cocaína, pelo seu alto custo, é 
misturada a outros produtos para aumentar o 
lucro dos traficantes, vários deles igualmente 
nocivos para a saúde pública (STJ. RHC n. 
54.302/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª 
Turma, julgado em 5/3/2015, DJe 12/3/2015).
“3. Agravo regimental improvido” (STJ - AgRg no RHC 
50.055/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015  
sem destaques no original).

Estabelecidos tais pontos, tem-se que a 

materialidade restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão 

em flagrante (fls. 04); boletim de ocorrência (fls. 09/12); auto de 

exibição e apreensão (fls. 13/14); laudo de constatação prévia (fls. 

19/21) e, sobretudo, pelo laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 

97/99).

A autoria é, igualmente, induvidosa.

Silente em solo inquisitorial (fls. 08), sob o 

crivo do contraditório (fls. 195/199) o acusado rechaçou a prática 

delitiva. Esclareceu que era garçom, sendo que aproximadamente 
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cinco meses antes de sua prisão, acabou por se tornar usuário de 

crack. Disse que estava no local palco da prisão mendigando drogas  

eis que sequer possuía erário para comprá-las (fls. 197). Enfatizou que 

o menor  o qual não conhecia  era o verdadeiro traficante, 

informando não ser olheiro. Disse que, ao ser abordado pelo policial, 

este “Perguntou onde que estava a droga, aonde vendia droga, eu 

simplesmente apontei e não esbocei nenhuma reação, não corri, eu não 

saí do lugar e depois ele veio e me fez revista, mas não encontrou nada, 

perguntou e eu falei que era usuário de crack, eles me abordaram e 

levaram na delegacia e lá quando tentaram tirar as minhas digitais não 

conseguiu..” (fls. 199).

A apreensão das substâncias proscritas é 

incontroversa. 

A versão do apelante, no que concerne à sua 

participação no crime, contudo, não encontrou eco nos demais 

substratos probatórios, restando ilhada nos autos.

Isso porque, em depoimentos uníssonos 

entre si e àqueles prestados em solo administrativo (fls. 05 e 07), os 

policiais civis David Douglas Singh (fls. 200/202) e Dênis Alexandre 

Elias (fls. 203/204) descreveram, com minúcias, a diligência realizada, 

enfatizando que o acusado admitiu trabalhar como olheiro para o 

adolescente. Asseveraram, ainda, que o réu não aparentava estar sob a 
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influência de sustâncias psicoativas. 

Neste ponto, destaco que inexiste qualquer 

fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, 

os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não 

possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem o 

réu.

Não se deve olvidar que os depoimentos dos 

agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções, 

gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, 

sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto 

probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a 

testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

A propósito, vem decidindo o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o 

entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, 

mormente quando submetidos ao necessário contraditório e 

corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em 

que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte 

(STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

6ª Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).

Sobre a validade dos depoimentos prestados 
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por policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial 
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo 
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do 
relato - Ausência de razão concreta para suspeição - 
Recurso não provido. Os funcionários da Polícia 
merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos 
testemunhos em geral, a não ser quando se apresente 
razão concreta de suspeição.” (Apelação Criminal n. 
168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas Mazzoni - 
CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95). 

“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao 
policial servir como testemunha. Além disso, não se 
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais 
civis, empossados que são após compromisso de 
fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar 
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o 
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, 
tem os funcionários públicos a presunção de que no 
desempenho de suas atuações agem escorreitamente”. 
(TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Apelação nº. 
0355425-27.2009.8.26.0000, Rel. Desembargador 
Marco Antonio Marques da Silva).

Enfatizo, também, que não se produziu 

qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, 

apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, 

caput, do Código de Processo Penal.

Destarte, não havendo motivos plausíveis 

para desqualificar os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública 

 e não meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas 
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unicamente em razão do exercício de suas profissões , seria um 

absoluto contrassenso desmerecer seus relatos  até porque o 

prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas 

no artigo 342 do Código Penal.

Apenas para que não fique sem registro, 

anoto que a testemunha defensiva Maria de Fátima Sales (fls. 

205/207) em nada contribuiu ao desfecho meritório, porquanto não 

presenciou os fatos. Seus relatos restaram adstritos à informação de 

ser ela locadora do réu.

Desse modo, a versão apresentada pelo 

acusado, em cotejo com a coesa prova oral acusatória, mostrou-se 

pouco convincente  até porque de difícil compreensão se conceber 

que policiais incriminariam injustamente pessoa sem antecedente 

criminal algum, por pura torpeza.

Não se olvide que o parágrafo único do artigo 

186 do Código de Processo Penal3, adotando o princípio do nemo 

tenetur se detegere, previsto na Constituição Federal4, determina que o 

silêncio do acusado não poderá ser considerado em seu desfavor em 

3 Artigo 186, CPP: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o 
acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer 
calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.
“Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em 
prejuízo da defesa”.
4 In verbis: Artigo 5º, inciso LXIII: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.
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processo criminal; todavia, as inverdades por ele proferidas em 

interrogatório judicial constituem-se em mais um elemento a ser 

considerado pelo Magistrado no momento da formação de sua 

convicção. 

Nesse sentido, ponderou o Eminente 

Desembargador José Raul Gavião de Almeida que “...se o réu optar por 

falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas 

poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na 

hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente 

conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse 

comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo 

julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a 

correspondente obrigação de ignorar a inverdade...” (TJSP, 6ª Câmara 

de Direito Criminal, Apelação nº 990.10.390742-6, Voto nº 10.943).

 

Demais disso, anoto que os “olheiros” não 

realizam, diretamente, o tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei de 

Drogas, eis que não são autores, mas sim partícipes, na medida em que 

dão auxilio material ou moral para consumação do crime.

E, no caso em tela, ficou demonstrado que o 

réu atuou na mercancia espúria, porquanto ofereceu a droga ao 

policial, bem como o encaminhou ao menor que portava os narcóticos 

 circunstância por demais comum, objetivando dificultar eventual 
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flagrante policial.

Houve, pois, nítida divisão de tarefas, 

restando caracterizado o concurso de agentes com o inimputável. 

Por esse prisma, em razão do patrulhamento 

que culminou na diligência; das circunstâncias fáticas da prisão; do 

local do flagrante  conhecido pelo tráfico de drogas ; da conduta do 

réu; da apreensão das substâncias entorpecentes; de sua forma de 

acondicionamento; de sua dualidade; de sua natureza  sendo 

despiciendo discorrer-se sobre a letalidade da cocaína, mormente na 

forma de crack ; circunstâncias conjugadas, ainda, aos relatos seguros 

dos policiais civis durante a persecutio criminis, restou nitidamente 

evidenciada a ocorrência dos fatos tais como descritos na denúncia, 

sendo os elementos probatórios existentes nos autos aptos a sustentar, 

com percuciência, o édito condenatório por tráfico ilícito de drogas 

prolatado em desfavor do acusado, não havendo falar-se em 

absolvição   até porque, ainda que seja incontroversa a drogadição do 

apelante, a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de 

traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se 

valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio 

vício, de modo que uma conduta não exclui a outra. 

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal 

Federal. Confira-se:
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“A condenação penal pelo crime de tráfico não é 

vedada pelo fato de ser também o agente um usuário 

da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de 

substância entorpecente o fato de a Polícia haver 

apreendido pequena quantidade do tóxico em poder 

do réu” (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso 

de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

 

Não se olvide que “Para se concluir pela 

prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou 

qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros 

fatores, tais como local e as condições em que se desenvolveu a ação 

criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os 

antecedentes do agente (art. 52, I)...” (BIANCHINI, Aline [et al] Lei de 

Drogas comentada: artigo por artigo : Lei 11.343 de 23.08.2006  Luiz 

Flávio Gomes, coordenação.  5. ed. rev. atual. e ampl.  São Paulo : 

Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.166/167).

A condenação do acusado pelo delito de 

tráfico de drogas foi, pois, correta resposta às provas dos autos.

No que concerne à dosimetria penal, as 

básicas foram assentadas no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) 

anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentas) diárias 

mínimas, assim permanecendo, na segunda etapa, ausentes 
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circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ex vi do 

artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, foram as sanções minoradas de 2/3 

(dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 

além do pagamento de multa de 166 (cento e sessenta e seis) diárias 

mínimas.

Destaco que o acusado foi sobejamente 

beneficiado pelo Magistrado sentenciante, eis que embora seja ele 

primário e não possua maus antecedentes, a natureza das drogas 

arrestadas, sua quantidade, sua diversidade; sua forma de 

acondicionamento e, ainda, a comparsaria com o adolescente 

demonstraram, com segurança, que fazia ele do tráfico seu meio de 

vida, como se profissão fosse.

Dedicava-se, pois, às atividades criminosas  

hipótese expressamente prevista no bojo do artigo 33, § 4º da Lei de 

Drogas como empecilho à concessão da redutora:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, 
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois 
terços, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa”. 
(Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006  grifei).

Nesse sentido:
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“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE 
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA 
LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME 
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 33 DO 
CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria 
da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade 
judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial 
de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, 
sujeita ao exame das condições individuais do agente 
e da conduta em concreto praticada. Na dicção 
normativa, incabível sua aplicação quando o agente 
for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique 
a atividades criminosas ou integre grupo destinado a 
esse fim. 2. Se as circunstâncias concretas do delito 
ou outros elementos probatórios revelam a 
dedicação do paciente a atividades criminosas, 
não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 
11.343/2006 3. A fixação do regime inicial de 
cumprimento de pena deve ser apreciada pelo juiz do 
processo à luz do preenchimento, ou não, dos 
requisitos do artigo 33 do Código Penal. 4. Ordem de 
habeas corpus denegada”. (STF - HC 123042, 
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 
julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Todavia, ante o conformismo ministerial, não 

há se falar em afastamento da redutora (art. 617 do CPP).

No mais, não era mesmo o caso de se 

reconhecer a atenuante pela confissão espontânea, eis que, embora o 

acusado tenha admitido, informalmente, aos policiais civis, ser olheiro 

do comparsa inimputável, em momento algum da persecução criminal 
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admitiu tal fato.

Não é hipótese, ademais, de concessão da 

redução em decorrência da delação premiada prevista no artigo 41 da 

Lei de Drogas, in verbis:

“O indiciado ou acusado que colaborar 
voluntariamente com a investigação policial e o 
processo criminal na identificação dos demais 
coautores ou partícipes do crime e na recuperação 
total ou parcial do produto do crime, no caso de 
condenação, terá pena reduzida de 1/3 (um) terço a 
2/3 (dois terços)”.

No caso dos autos, não há falar-se em 

colaboração voluntária porquanto o apelante indicou, aos policiais, o 

adolescente como o portador dos entorpecentes  eis que, como 

evidenciado na instrução criminal, o réu encaminhou o policial para 

adquirir a droga com o inimputável.

Com efeito, para fazer jus a esta redutora, o 

agente deve contribuir eficaz e voluntariamente para a prisão das 

pessoas envolvidas consigo no narcotráfico.

Ora, in casu, o acusado sequer admitiu que 

realizava o narcotráfico, quanto mais delatou para quem estaria 

vendendo tais substâncias proscritas, conduta essencial para que se 
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configure o instituto da delação premiada. 

Este, o ensinamento da doutrina:

“155. Delação premiada: (...) São requisitos para a sua 
concessão, que implica somente em redução da pena, 
mas não em perdão judicial: a) haver um inquérito, 
com indiciamento, e/ou um processo contra o autor 
da delação; b) prestação de colaboração 
voluntária (...); c) concurso de pessoas em qualquer 
dos delitos previstos na Lei 11.343/2006” (grifo meu) 
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e 
Processuais Penais Comentadas. 4ª ed. ampliada, 
revista e atualizada. São Paulo: revista dos Tribunais, 
2009. 376/377p.).

No mesmo sentido, posiciona-se o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DA NOVA LEI 
DE DROGAS. DELAÇÃO PREMIADA. REQUISITOS. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 07 DO STJ.
1. Como é sabido, o instituto da delação premiada 
consiste em ato do acusado que, admitindo a 
participação no delito, fornece às autoridades 
elementos capazes de facilitar a resolução do crime. 
(grifo meu)
2. No caso, o Tribunal de origem, ao avaliar o 
conjunto probatório dos autos, entendeu que não se 
aplica à espécie o redutor de pena previsto no art. 41 
da Lei nº. 11.343/06.
3. Com efeito, para se chegar a conclusão diversa seria 
necessário, conforme ressaltado na decisão ora 
impugnada, o exame das condições que autorizam a 
concessão do benefício da delação premiada.
4. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão 
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recursal demandaria o reexame das circunstâncias 
fático-probatórias da causa, o que não se admite no 
âmbito de recurso especial, a teor do enunciado da 
Súmula n.º 07 desta Corte.
5. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AgRg no Ag nº. 1.285.269 - MG 2010/0041883-6  
rel. Ministro Og Fernandes  v.u. 04.11.2010)

Não era mesmo o caso de substituição da 

sanção carcerária por penas restritivas de direitos ou, ainda, de sua 

suspensão condicional, eis que tais benesses são adstritas às hipóteses 

em que  presentes os requisitos subjetivos , os motivos e 

circunstâncias da prática delitiva mostrarem-se suficientes à 

prevenção e reprovação do crime, tornando socialmente 

recomendável sua aplicação.

Situação não divisada, in casu.

Afinal, trata-se de delito de tráfico ilícito de 

drogas, o qual denota uma conduta absolutamente perniciosa à 

sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância 

ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares 

insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a 

ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros 

delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. 

Aliás, bem ressaltou o Eminente 
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Desembargador Ricardo Tucunduva, “...o tráfico de drogas é delito 

incompatível com tais benefícios, podendo o legislador, então impor 

maior rigor na sanção aplicada aos seus infratores, em prol dos 

interesses da população ordeira e trabalhadora de nosso país...” (6ª 

Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000472-64.2011.8.26.0115, 

j. 02.02.2012).

Com efeito, o Magistrado, ao aferir os 

requisitos legais para a concessão de tais benesses, não deve adotar 

uma postura contrafática, devendo lançar mão do conhecimento 

técnico, da experiência e de sua sensibilidade humana, pois, como 

ressaltou o eminente jurista Carlos Maximiliano: “(...) Os juízes, 

oriundos do povo, devem ficar ao lado dele, e ter inteligência e coração 

atentos aos seus interesses e necessidades. A atividade dos pretórios não 

é meramente intelectual e abstrata; deve ter um cunho prático e 

humano; revelar a existência de bons sentimentos, tato, conhecimento 

exato das realidades duras da vida (...)” (in “Hermenêutica e Aplicação 

do Direito”. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.60). 

Registro, pela pertinência:

“Entendo também que não se pode manter nas ruas 
alguém disposto a ganhar a vida desgraçando a dos 
outros. Embora fosse desnecessário dizer, lembre-se 
que a disseminação das drogas é hoje a maior chaga 
social. O número de usuários cresce vertiginosamente. 
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Por seus efeitos deletérios, muitos se degeneram e 
outros tantos são arrastados à delinquência para 
manter o vício. O Judiciário não pode de maneira 
alguma se alhear. Deve dar resposta pronta e 
enérgica, que não se coaduna com o regime que 
mantenha criminosos dessa linhagem no convívio 
social.
“Lembre-se que as penas alternativas, como 
mencionado na Exposição de Motivos do então 
Projeto de Lei nº 689, de 18-12-96, restringem-se aos 
crimes de menor reprovabilidade e repercussão social, 
conceito em que obviamente não se enquadra o 
narcotráfico...” (Parecer da douta Procuradoria Geral 
de Justiça exarado nos autos de Apelação Criminal nº 
0006639-21.2010.8.26.0281  fls. 110-A  
Procurador Dr. José Antônio Dias Leite).

Sobre o tema, já se posicionou esta Egrégia 

Corte:

“...apenas admitindo, a título de argumentação, a 
possibilidade da substituição da pena privativa de 
liberdade por restritivas de direitos e, ainda que 
alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem 
favoráveis ao apelante, não estaria configurado o 
previsto no inciso III, in fine, do mencionado 
dispositivo legal, ou seja, 'os motivos e circunstâncias 
do crime indicarem que essa substituição seja 
suficiente'...” (6ª Câmara de Direito Criminal, 
Apelação 0056252-77.2010.8.26.0000, Rel. Des. 
Marco Antonio Marques da Silva, j. 09.02.2012).

“Inviável, por fim, a pretendida substituição da pena 
por restritiva de direitos, absolutamente inadequada 
à conduta daquele que se dedica a prática do tráfico, 
conduta social de consequências nefastas à sociedade” 
(5ª Câmara de Direito Criminal Apelação nº 
0040683-80.2010.8.26.0050, Rel. Des. Pinheiro 
Franco, j. 30.06.11,v.u.).
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No mesmo sentido, inclusive, esta Colenda 

Câmara, por votação unânime:

“A gravidade do delito de tráfico, consoante razões 
supra expendidas, não se coaduna com a fixação do 
mais benéfico dos regimes prisionais, tampouco com 
a conversão da carcerária em restritiva de direitos, 
mostrando-se insuficientes para a hipótese e 
socialmente não recomendáveis. 
“Ademais, não se pode impingir à Sociedade a 
convivência com aqueles que não só provocam sua 
desestruturação, como não compartilham dos valores 
por ela professados, estando, no mais, em íntima 
ligação, os delitos de prática ilícita de drogas, com 
delitos extremamente graves, praticados sob as mais 
variadas formas de violência. 
“Benefício qualquer, em especial sob a forma de 
penas alternativas, pode se arvorar em sinônimo 
de impunidade, na contramão do que busca o 
cidadão de bem. 
“De qualquer modo, vale realçar o fato de que a 
suspensão da execução da parte do dispositivo artigo 
33, § 4º da Lei 11.343/06 que vedava a conversão da 
carcerária em restritiva de direitos, declarada 
inconstitucional, não está a apontar a 
obrigatoriedade da substituição da pena privativa de 
liberdade, mas, apenas e tão-somente, está a 
demonstrar a sua possibilidade; in casu, tem-se que 
as circunstâncias em que perpetrado o delito e suas 
consequências, negativas, inviabilizam a aplicação da 
regra contida no artigo 44 do Estatuto Repressivo...” 
(Apelação nº 0033922-84.2014.8.26.0602, rel. Des. 
Maurício Valala, j. 16.01.2017, V.U.  sem destaques 
no original).

Em acréscimo à gravidade abstrata do 

delito, tem-se que a quantidade, dualidade e a natureza das drogas 

apreendidas  sendo despiciendo discorrer-se sobre a letalidade e alto 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação nº 0003288-84.2016.8.26.0554    Voto nº 7.624
30/34

grau viciante da cocaína, mormente na forma de crack  evidenciaram 

maior reprovabilidade na conduta do réu, sendo que  repita-se  

sequer seria o caso de concessão da benesse prevista no artigo 33, § 

4º, da Lei de Drogas.

De se consignar, por oportuno, que “... [a] 

substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito mostra-se 

possível quando atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código 

Penal. 2. Inviável acoimar de ilegal o acórdão impetrado que indeferiu a 

substituição da reprimenda, pois não se encontram preenchidos os 

pressupostos legais subjetivos, na forma do art. 44, III, do CP, haja vista 

a diversidade da droga apreendida...” (HC 368.517/SP, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

28/04/2017  sem destaques no original).

Mantenho o regime prisional fechado para 

início do desconto da pena privativa de liberdade, ainda que por 

fundamentação diversa, pois “...mantida a essência da causa de pedir e 

sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da 

decisão recorrida ainda que por outros fundamentos...” (STF - HC 

124250, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado 

em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 

17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).
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Não se desconsidera que a hediondez da 

conduta, ainda que por equiparação, de per si, não mais autoriza a 

imposição da segregação extrema como única fundamentação (STF  

HC nº 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012) ou, ainda, que o 

tráfico privilegiado, segundo recente decisum da Suprema Corte, 

perdeu sua natureza hedionda por equiparação.

Todavia, in casu, de rigor manter-se o regime 

prisional mais gravoso para início do desconto da pena carcerária 

pelas mesmas razões que motivam a não substituição da sanção 

carcerária.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE 
DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO 
DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE 
FIXAÇÃO DO QUANTUM DO REDUTOR DO ART. 33, § 
4º, DA LEI N. 11.343/2006, E DO REGIME PRISIONAL 
INICIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA 
APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. 
IMPOSSIBILIDADE.
“1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
acompanhando a orientação da Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de 
que o habeas corpus não pode ser utilizado como 
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar 
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a finalidade dessa garantia constitucional, exceto 
quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese 
em que se concede a ordem de ofício.
“2. Analisar a possibilidade de absolvição do paciente 
por insuficiência de provas e de desclassificação para 
o delito de uso de entorpecentes demanda o 
revolvimento do conjunto fático-probatório colhido 
nos autos da ação penal, providência inviável na via 
estreita do habeas corpus, ação de índole 
constitucional, marcada por cognição sumária e rito 
célere, que tem como escopo resguardar a liberdade 
de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.
“3. Na aplicação da causa especial de redução 
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 
compete ao juiz de primeiro grau, dentro do seu livre 
convencimento motivado, considerar as 
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e, 
especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a 
teor do art. 42 da referida Lei.
“4. Não obstante o Supremo Tribunal Federal ter 
afastado a obrigatoriedade do regime inicial 
fechado para os crimes hediondos e equiparados 
(HC 111.840/ES), o Tribunal de origem, sem 
desconhecer aquela orientação jurisprudencial, 
manteve o regime mais gravoso em razão da 
quantidade, natureza e do elevado grau de 
nocividade da substância apreendida (crack), em 
consonância com orientação pretoriana (HC 
124108, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda 
Turma, DJe 13-11-2014 e HC 121389, Relator(a): 
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 
07-10-2014).
“5. Inviável a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 
44, I, do CP, tendo em vista a quantidade de pena 
aplicada ao paciente ser superior a 4 anos de 
reclusão.
6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ - HC 
305.441/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 
17/03/2015  sem destaques no original).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação nº 0003288-84.2016.8.26.0554    Voto nº 7.624
33/34

RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO 
DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM 
CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 
PRETÓRIO EXCELSO. TRÁFICO ILÍCITO DE 
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE 
DO ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990 DECLARADA 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 33 DO CP 
E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE 
DE DROGA. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 
DE DIREITOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
“O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira 
Turma, passou a adotar orientação no sentido de não 
mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso 
próprio. Precedentes: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJe de 11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. 
Rosa Weber, DJe de 6.9.2012, dentre outros.
“O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse 
entendimento, tem amoldado o cabimento do remédio 
heróico, sem perder de vista, contudo, princípios 
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal 
e da ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as 
questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a 
existência de constrangimento ilegal para, se for o 
caso, deferir-se a ordem de ofício. A propósito: HC 
221.200/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012.
“A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os 
condenados por crime hediondos e os a ele 
equiparados foi declarada inconstitucional pelo c. 
Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do 
julgamento do HC 111.840/ES. Assim, a identificação 
do regime inicial mais adequado à repressão e 
prevenção dos delitos deve observar os critérios do 
art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 
42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos 
previstos nessa Lei.
“No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1 
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a 
gravidade concreta do delito, evidenciada pelas 
circunstâncias em que ocorreu (posse de variada 
e expressiva quantidade de entorpecentes 19 
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cápsulas de cocaína e 36 papelotes de maconha), 
justifica a imposição do regime inicial fechado, 
bem como inviabiliza a substituição da pena por 
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do 
CP. 
“Habeas corpus não conhecido.” (STJ  HC 
240.443/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD  
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE , 
QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 
22/03/2013  sem destaques no original).

Por derradeiro, incabível aplicar-se a diretriz 

prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto o 

regime prisional não foi fixado com base, exclusivamente, no quantum 

de sanção carcerária imposto.

3. Ante o exposto, REPUTO prejudicado o 

pleito de aguardar o desfecho do presente recurso em liberdade, 

REJEITO a matéria preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso.

                      SILMAR FERNANDES
                        Relator

                                Assinatura eletrônica
     Artigo 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006.
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