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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004864-87.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARCELO 
COSTA PEREIRA, 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: "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) e FRANCISCO ORLANDO.

São Paulo, 25 de setembro de 2017. 

Silmar Fernandes
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0004864-87.2015.8.26.0606

Voto        nº 8.326

Apelante: Marcelo Costa Pereira

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO CRIMINAL  Tráfico ilícito de drogas  Artigo 
33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006  Condenação acertada e 
mantida  Dosimetria penal  Afastamento da majorante 
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006  
Impossibilidade  Comprovação de que a conduta do réu 
envolvia adolescente  Aplicação do artigo 41 do mesmo 
dispositivo legal  Não cabimento  Não preenchido nenhum 
dos requisitos da delação premiada  Regime prisional inicial 
fechado mantido  RECURSO NÃO PROVIDO

1. Trata-se de apelação interposta contra a r. 

sentença de fls. 163/168, que julgou procedente a acusação e condenou 

Marcelo Costa Pereira a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 07 

(sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, com o pagamento 

de multa de 797 (setecentos e noventa e sete) dias, no piso, como incurso no 

delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da 

Lei nº 11.343/2006.

Inconformado, recorre a Defesa do réu, 

pleiteando o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, 

inciso VI, da Lei de Drogas, bem como a aplicação do artigo 41 do mesmo 

dispositivo legal (fls. 211/216).
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Ofertadas contrarrazões (fls. 219/222), a douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso 

(fls. 230/231).

É o relatório.

2. Consta dos autos que, nas condições de tempo 

e lugar descritas na denúncia Marcelo Costa Pereira, trazia consigo e 

guardava, objetivando a entrega ao consumo de terceiros, 345,6 (trezentos e 

quarenta e cinco gramas e seis decigramas) de cocaína, além de 240g 

(duzentos e quarenta gramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida 

como maconha,, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, 

o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. 

Segundo apurado, após a apreensão de um 

adolescente por tráfico de drogas, policiais civis identificaram o ora  

acusado, conhecido como “Jão” pelo envolvimento na mercancia ilícita, 

sendo certo que, no dia dos fatos, o abordaram quando saia da sua 

residência. Em revista pessoal, os agentes encontraram alguns eppendorfs  

de cocaína. Ato contínuo, se dirigiram ao interior do imóvel onde 

localizaram 157 porções de crack, 381 de cocaína e 189 de maconha.

A materialidade restou comprovada pelo auto de 

prisão em flagrante (fls. 02/06); boletim de ocorrência (fls. 09/12); auto de 

exibição e apreensão (fls. 13/14); laudo de constatação prévia (fls. 24/25), 

fotografias (fls. 19/22) e, sobretudo, pelo laudo químico-toxicológico 
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definitivo (fls. 107/111 e 140/144).

A autoria é igualmente induvidosa, apesar do réu 

ter exercido o direito de permanecer calado na fase inquisitorial e, em Juízo, 

ter rechaçado as acusações de tráfico (fls. 07 e 186-cd/mídia), os policiais  

civis André Alves de Souza e Rogério Alves de Amorim, confirmaram com 

minúcias a identificação do acusado, dinâmica da prisão, bem como a 

apreensão das substâncias entorpecentes referidas (fls. 186-cd/mídia).

Destarte, em razão das investigações que 

culminaram nas diligências; das circunstâncias fáticas da prisão; da 

incontroversa apreensão das drogas; de sua diversidade; de sua natureza  

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

forma de crack  ;  circunstâncias conjugadas, ainda, aos relatos dos agentes 

da lei 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, 

tanto que a douta  Defesa não se insurgiu contra tal condenação, limitando-

se a pleitear o afastamento da causa de aumento previsto no artigo 40, inciso 

VI, da Lei de Drogas e aplicação do artigo 41do referido dispositivo legal.

No que se refere à dosagem das sanções, a básica  

foi exasperada em 1/6 (um sexto), considerando os maus antecedentes do 

réu (fls. 51 do apenso), alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda etapa, 

reconhecida à recidiva (fls. 52/55 do apenso), a sanção foi majorada em 1/6 
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(um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase, 

face a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, 

a pena foi majorada de 1/6 (um sexto), concretizando-se, à míngua de 

demais causas modificadoras, em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) 

dias de reclusão e ao pagamento de 797 (setecentos e noventa e sete) diárias 

mínimas.

Ab initio, anoto que não há se falar em 

afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, 

da Lei de Drogas, eis que ficou comprovado nos autos que a conduta do réu 

envolvia Thiago Ferreira dos Santos, adolescente que confirmou que vendia 

drogas para um indivíduo conhecido como “Jão”, identificado como sendo o 

ora acusado, responsável pela distribuição dos entorpecentes e recolhimento 

do dinheiro, conforme relatado no boletim de ocorrência às fls 11.

 Sobre esse aspecto, bem ponderou a douta 

Sentenciante: “... a prova oral demonstrou a presença do adolescente T.P.S. 

em meio aos atos de traficância, tanto que os policiais declinaram que 

chegaram ao réu porque o menor, por eles anteriormente apreendido, 

tinha, em seu dispositivo de celular, conhecido por watsapp, foto do réu e 

tratava conversas com ele já que este o distribuidor das drogas” (fls. 165).

Sendo assim, fica mantida a aplicação da 

majorante pelo envolvimento de adolescente na prática do crime.

No mais, era mesmo inviável a concessão da 

benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 por duplo óbice 
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legal: o apelante é reincidente e possuidor de antecedentes criminais:

“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  grifo meu).

Demais disso, anoto que não há se falar em 

redução da pena em consonância com o previsto no artigo 41 da Lei de 

Drogas, vez que necessário o preenchimento de todos os requisitos 

especificados no referido dispositivo legal, quais sejam: a voluntariedade, a 

identificação e processamento dos demais coautores ou partícipes e a 

recuperação total ou parcial do produto do crime, o que não ocorreu no caso 

em análise.

Na verdade, o acusado, durante a abordagem 

policial, em estado flagrancial, apenas confirmou que havia mais 

entorpecentes em sua residência, circunstância que não pode ser considerada 

como delação premiada.

Ante o quantum de sanção carcerária imposto, 

inviáveis sua substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP) ou, 

ainda, sua suspensão condicional (art. 77 do CP), por óbice legal.

Por derradeiro, absolutamente adequado o 

regime prisional extremo no caso em concreto.

Não se olvide que se trata de condenação pelo 

cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota conduta 
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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. 

De rigor realçar que o acusado praticou delito 

equiparado a hediondo, cuja perniciosidade, a manifesta reprovação social e 

a previsão, pelo legislador constituinte, de regime especial (Constituição da 

República, artigo 5º, inciso XLIII), torna imperioso o início do desconto da 

sanção carcerária no regime mais severo.

Em acréscimo à gravidade abstrata do delito, tem-

se que a quantidade das drogas apreendidas, sua diversidade, sua natureza  

sendo despiciendo discorrer-se sobre a letalidade e alto grau viciante da 

cocaína, mormente na forma solidificada , indicam maior reprovabilidade 

na conduta do apelante, de modo que que outra não poderia ser a resposta 

estatal no caso em concreto.

Registro, pela pertinência:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA 
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 
4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE 
QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 
EXECUÇÃO. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DA 
LEI N. 11.464/2007. REGIME PRISIONAL DIVERSO 
DO FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. 
DIVERSIDADE E ELEVADA QUANTIDADE DE 
DROGAS.
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MODO MAIS GRAVOSO, QUE SE MOSTRA DEVIDO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
(...).
“4. A Sexta Turma deste Superior Tribunal adotou o 
entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado e 
considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é 
possível a fixação de regime prisional mais brando de 
cumprimento de pena, à luz do disposto no art. 33 do 
Código Penal.
“5. Na espécie, mostra-se devida a imposição do regime 
inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código 
Penal, pois, não obstante o paciente tenha sido 
definitivamente condenado à reprimenda inferior a 8 
anos de reclusão, verifica-se a gravidade concreta do 
delito cometido, bem evidenciada pela variedade e pela 
elevada quantidade de drogas apreendidas em seu 
poder, circunstâncias que, somadas à existência de 
elementos que apontam para o fato de que o paciente se 
dedica a atividades delituosas, tanto que lhe foi negada 
a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da 
Lei n. 11.343/2006, autorizam, a toda evidência, a 
fixação do modo inicialmente mais gravoso.
“6. Ordem denegada”.(STJ  HC 173.989/SP, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 05/09/2012  sem 
destaques no original).

Não bastasse  e bastaria , o acusado é 

reincidente e ostenta antecedentes desabonadores  circunstâncias que 

tornam o início de desconto da sanção carcerária no regime prisional 

fechado diretriz legal (art. 33, § 2º, b c.c. seu § 3º, do CP).

Nada há, pois, a reparar.

3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso.

                                                SILMAR FERNANDES
                                                              Relator
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