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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000679-77.2016.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes 
RAUL TELES DOMINGUES VIEIRA e YURI ORCINO DA SILVA, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "(i) Rejeitaram a preliminar de 
nulidade; (ii) negaram provimento aos apelos. V.U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E 
HERMANN HERSCHANDER.

São Paulo, 15 de março de 2018.

LAERTE MARRONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0000679-77.2016.8.26.0571

Apelantes: Raul Teles Domingues Vieira e Yuri Orcino da Silva 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
Voto nº 7.262

Apelações. Crimes de tráfico de drogas e associação 

para o tráfico. Sentença condenatória. Recursos da 

defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE. Alegação de 

nulidade da prova referente às mensagens enviadas por 

“whatsapp”, porquanto o acesso se deu sem autorização 

judicial. Ordinariamente, a quebra do sigilo dos dados 

constantes de um aparelho de telefone celular  

notadamente dos dados telemáticos , porque envolve 

questão atinente à intimidade da pessoa  bem 

protegido pela Constituição Federal (artigo 5º, X) -, 

reclama autorização judicial (artigo 3º, V, da Lei nº 

9.472/97; artigo 7º, II e III, da Lei nº 12.965/14). Não se 

trata, todavia, de uma regra absoluta, de sorte que, em 

hipóteses excepcionais, o direito à intimidade do agente 

há de ceder passo ao interesse na persecução penal. Daí 

já ter assentando o Superior Tribunal de Justiça ser 

lícita  sempre em caráter excepcional - “a colheita da 

prova através do acesso imediato aos dados do aparelho 

celular, nos casos em que a demora na obtenção de um 

mandado judicial puder trazer prejuízos concretos à 

investigação ou especialmente à vítima do delito” (HC 

nº 388.008-AP, rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura; no mesmo sentido; REsp nº 1.661.378, rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura). Quadro de exceção 

configurado no caso em tela, de sorte a conferir 

juridicidade à ação dos agentes públicos. Preliminar 
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rejeitada.  MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente 

para evidenciar a responsabilidade penal dos réus por 

ambos os delitos. Materialidade e autoria comprovadas. 

2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena 

prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 

3. Penas que não comportam alteração. Recursos 

improvidos. 

1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou 

procedente a ação para condenar: (1) RAUL TELES DOMINGUES 

VIEIRA às penas de: (a) 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 

pagamento de 680 dias-multa, (b) 4 anos e 1 mês de reclusão e 

pagamento de 900 dias-multa, totalizando a sanção de 10 anos, 10 

meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 

1.580 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal; (2) 

YURI ORCINO DA SILVA às penas de: (a) 5 anos e 10 meses de 

reclusão e pagamento de 583 dias-multa, (b) 3 anos e 6 meses de 

reclusão e pagamento de 800 dias-multa, totalizando a sanção de 9 anos 

e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.383 

dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, ambos 

como incursos, respectivamente, nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, 

ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 310/316).

Apelaram os réus. 

A defesa do corréu Yuri sustenta, 

preliminarmente, a nulidade da prova documental consistente nas 

mensagens telefônicas feitas pelo intermédio do “whatsapp”, por falta 

de prévia autorização judicial. No mérito, pugna pela absolvição ante a 
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fragilidade probatória, em relação a ambos os delitos. Subsidiariamente, 

colima: (a) o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição 

prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em patamar 

superior à fração de 1/6; (b) a fixação do regime semiaberto para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada a detração 

(fls. 353/374).

Por sua vez, o apelo do corréu Raul, também 

busca, preliminarmente, a nulidade da prova referente aos dados 

constantes do aparelho celular, em razão da inexistência de prévia 

autorização judicial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência 

probatória ou atipicidade. Subsidiariamente, colima: (a) o 

reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 

33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06; (b) a fixação do regime aberto 

para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e (c) a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 

382/387).

Processados os recursos, a d. Procuradoria de 

Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 422/429).

É o relatório.

2.  Não é o caso de reconhecimento da 

ilicitude da prova, tal como proclamado pelas defesas.

O exame dos autos revela que a autoridade 

policial requereu a quebra do sigilo telefônico de 3 aparelhos celulares 

apreendidos pelos policiais militares no momento da abordagem dos 

réus (fls. 59/60). Após manifestação do Ministério Público, sobreveio 

decisão judicial, datada de 07.12.2016, deferindo o pedido, no período 
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compreendido entre os dias 23 a 26 de novembro de 2016 (fls. 154). 

Isto significa que, quando da ação policial que 

resultou na prisão dos acusados, o acesso aos dados dos telefones se deu 

sem autorização judicial.

Certo que, ordinariamente, a quebra do sigilo 

dos dados constantes de um aparelho de telefone celular  notadamente 

dos dados telemáticos , porque envolve questão atinente à intimidade 

da pessoa  bem protegido pela Constituição Federal (artigo 5º, X) , 

reclama autorização judicial (artigo 3º, V, da Lei nº 9.472/97; artigo 7º, 

II e III, da Lei nº 12.965/14). Não se trata, todavia, de uma regra 

absoluta1, de sorte que, em hipóteses excepcionais, o direito à 

intimidade do agente há de ceder passo ao interesse na persecução 

penal. Daí já ter assentando o Superior Tribunal de Justiça ser lícita  

sempre em caráter excepcional - “a colheita da prova através do 

acesso imediato aos dados do aparelho celular, nos casos em que a 

demora na obtenção de um mandado judicial puder trazer 

prejuízos concretos à investigação ou especialmente à vítima do 

delito” (HC nº 388.008-AP, rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura; no mesmo sentido; REsp nº 1.661.378, rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura).

Tomado este parâmetro, divisa-se, no caso em 

testilha, um quadro de exceção a conferir juridicidade à conduta dos 

1 Hodiernamente, é assente na Ciência do Direito que não há direitos absolutos, nem mesmo aqueles previstos na 
Constituição Federal, conforme já o disse o Supremo Tribunal Federal ao acentuar o caráter não absoluto dos direitos e 
garantias constitucionais (MS nº 23.452-1, rel. Min. Celso de Mello; Ag. Reg no RE nº 455.283-3, rel. Min. Eros Grau, 
HC nº 93.250-9, relatora Min. Ellen Gracie). Em havendo conflito entre direitos ou interesses tutelados na Carta Magna 
importa proceder-se, no caso concreto, à harmonização ou concordância prática entre eles, combinando-se os bens em 
conflito, buscando-se uma redução proporcional de cada um, de sorte e evitar o sacrifício total de um em relação ao outro 
(cfr. ALEXANDRE DE MORAES, Direito Constitucional, Atlas, 22ª edição, pág. 28).O intérprete tem de proceder a um 
juízo de ponderação dos bens em contradição, a fim de determinar o “alcance em cada caso dos direitos fundamentais ou 
princípios constitucionais que colidam entre si no caso concreto” (KARL LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, tradução de José Lamego, pág. 575)
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agentes públicos.

Colhe dos autos que os policiais militares 

receberam várias denúncias, noticiando que os acusados Raul Teles 

Domingues Vieira e Yuri Orcino da Silva, conjuntamente, praticavam o 

tráfico de drogas. No curso das investigações, deliberaram por abordar 

os réus, os quais estavam no interior de um veículo GM/Zafira, 

conduzido por Camila Albuquerque Minali, especialmente porque 

tinham informações de que os acusados estariam trazendo drogas da 

cidade de São Paulo para Itapetininga. Durante a abordagem, 

perceberam que os acusados, bem como a condutora, estavam 

recebendo mensagens em seus aparelhos celulares. Diante disso, 

resolveram vistoriar os aparelhos celulares e verificaram que o conteúdo 

das mensagens apontava para a atividade de tráfico de entorpecentes. 

Vale dizer, havia um panorama a indicar um quadro de fundada suspeita 

da prática de tráfico de drogas, sendo que não havia tempo, sem colocar 

em risco a diligência que redundou no encontro das drogas e prisão dos 

réus, para a obtenção de uma autorização judicial. 

Dentro deste contexto, não se tem a prova por 

ilícita.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade 

suscitada nas preliminares.  

Ademais, existem outros elementos de prova 

que também incriminam os acusados. E não se pode considerar que, 

afinal de contas, o encontro das drogas (em local indicado pela mãe de 

um dos réus) seja uma prova ilícita por derivação. Parece razoável 

sustentar, que se está diante de um quadro de fonte independente  
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enquanto fator de legitimação da prova  na esteira do estabelecido no 

artigo 157, parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Penal. 

3. Dito isso, não vingam os reclamos. Na linha 

do que se segue.

4. Evidenciada a responsabilidade penal dos 

acusados pelo delito de tráfico de drogas.

O conjunto probatório restou bem analisado 

pela r. sentença, cujos fundamentos ficam aqui também acolhidos, com 

as considerações que ora se seguem.

A materialidade do delito acha-se positivada 

pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 

20/23),  auto de exibição e apreensão (fls. 24), documentos fotográficos 

das drogas apreendidas (fls. 25/28), documentos oriundos dos aparelhos 

celulares apreendidos (fls. 70/139), resposta ao ofício da Telefônica 

Brasil S/A (fls. 248/274) e laudo químico-toxicológico (fls. 164/166), o 

qual revelou que as substâncias apreendidas eram maconha.

Por sua vez, certas as autorias.

Em seguros depoimentos apresentados durante 

a persecução penal, os policiais militares Gustavo Henrique Gomes 

(fls. 06/07 e 341/345) e Antônio César Alapone de Oliveira (fls. 

09/10) confirmaram a imputação.

Segundo se depreende dos relatos, no dia dos 

fatos, abordaram o veículo GM/Zafira, o qual estava sendo rastreado, 

conduzido por Camila Albuquerque Minali, com os acusados Raul 

Teles Domingues Vieira e Yuri Orcino da Silva também em seu 

interior. A abordagem se deu por conta de denúncias que informavam 
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que o referido veículo estaria trazendo entorpecentes da cidade de São 

Paulo para Itapetininga. Salientaram que havia várias denúncias 

informando que os acusados, conjuntamente, praticavam o tráfico de 

drogas. As partes foram ouvidas separadamente, sendo que cada qual 

apresentou versão diferente acerca dos fatos (tais como o que estiveram 

fazendo em São Paulo, o trajeto e os locais por onde passaram). 

Realizada vistoria no veículo, nada de ilícito foi encontrado.

Ocorre que, durante a abordagem, perceberam 

que os aparelhos celulares dos três indivíduos estavam recebendo 

mensagens e, assim, deliberaram por vistoriá-los. Desse modo, 

verificaram que havia mensagens indicando a atividade de tráfico de 

entorpecentes, na esteira das denúncias anônimas anteriores. 

Constataram, entre os textos, pedidos de drogas, indagações sobre se já 

prontos e quando se daria a entrega etc. As mensagens denotavam que 

estavam chegando de São Paulo e iriam começar a preparar o 

entorpecente. Em especial, havia uma mensagem de um interlocutor 

identificado como Paulo Sales, solicitando uma extensão com bocal de 

lâmpada, pois o local onde foi encontrada a droga era uma construção 

sem instalação elétrica. No aparelho celular de Camila, foi encontrada 

uma imagem enviada por Raul, na qual é possível visualizar tijolos de 

maconha muito semelhantes aos que foram apreendidos. Na referida 

imagem, estão parcialmente fotografados os pés de uma pessoa com 

sandálias na cor azul e laranja. 

Como a abordagem foi realizada defronte à 

casa de Raul, foi solicitada e autorizada a vistoria no interior do seu 

imóvel, sendo que nada de ilícito foi localizado. No entanto, no quarto 
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de Raul, foi localizado um par de sandálias idêntico ao utilizado por 

quem fotografou os entorpecentes e enviou a imagem para Camila. 

Questionado sobre os fatos, Raul disse que a imagem era uma fotografia 

da internet. 

A residência de Yuri também foi revistada, 

pois ficava nas proximidades, mas nada de ilícito foi encontrado. No 

entanto, a genitora do corréu Yuri informou sobre a existência de um 

imóvel pertencente ao seu filho, em construção, localizada no Bairro 

Bosque dos Pinheiros. Diante disso, deslocaram-se para o local 

informado e constataram tratar-se de um imóvel em construção, em fase 

de acabamento, sem energia instalada, mas provida de muro e portão 

trancado, o que fez com que os agentes públicos pulassem o muro para 

acessar o interior do imóvel. Ao ser revistado o local, foi encontrada, 

em um cômodo, uma caixa de papelão, contendo 33 tijolos de maconha, 

pesando, aproximadamente, 48 quilos.

Diante dos fatos, Yuri acabou dizendo que a 

droga pertencia aos acusados e que iriam picar durante a noite para 

fazer a entrega dos entorpecentes. Raul, por sua vez, negou o tráfico de 

drogas.

A circunstância de serem policiais militares 

não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um 

juízo antecipado e genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de 

sorte a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o 

valor do depoimento testemunhal de servidores policiais  

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do 

contraditório  reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não 
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se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes 

estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O 

depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, 

quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar 

interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou 

quando se demonstrar  tal como ocorre com as demais 

testemunhas  que as suas declarações não encontram suporte e 

nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” 

(STF, HC nº 73.518  SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

No caso vertente, nada há nos autos a sugerir 

que os policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para 

que fossem acusar falsamente os réus.

Narrativas que, de resto, estão em consonância 

com a significativa apreensão das drogas e conteúdo dos dados 

telefônicos. 

Há mais a comprometer os réus.

Na fase policial (fls. 11/12), Camila 

Albuquerque Minali confirmou que recebeu mensagens do acusado 

Raul fazendo referência ao tráfico de drogas, especialmente de tijolos 

de maconha, semelhantes aos apreendidos pelos agentes públicos.  

Declarou ter um envolvimento amoroso com o 

acusado Raul, o qual conheceu, há uns três meses, em uma casa de 

show. No dia anterior aos fatos (24.11.2016), Raul disse que iria fazer 

uma viagem, sem informar o destino. Manteve comunicação com Raul 

via “whatsapp” e, por volta das 21h00 do dia 24.11.2016, recebeu uma 

imagem na qual eram retratados tijolos de maconha muito parecidos aos 
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que foram apreendidos. Não deu muita atenção à imagem, no entanto, 

sabia do que se tratava, mas não tinha conhecimento se pertencia a 

Raul, embora tivesse ciência de que Raul já estivera preso por tráfico de 

drogas. No dia dos fatos (25.11.2016), estava na casa de Raul, quando o 

corréu Yuri passou no local para ir até a cidade de Itapevi, a fim de 

resolver problemas relativas à sua CNH. Posteriormente, iriam para a 

região do Brás, na cidade de São Paulo. Todos os três (a declarante, 

Raul e Yuri) foram até Itapevi e, posteriormente, dirigiram-se para São 

Paulo. Como iriam chegar na região do Brás após as 18h00, decidiram 

retornar para Itapetininga. Quando estavam chegando na casa de Raul, 

foram abordados por policiais militares. Os réus e os veículos (de Yuri e 

da declarante) foram revistados e nada de ilícito foi encontrado. Os 

agentes públicos verificaram o conteúdo dos aparelhos celulares e 

acabaram encontrando as imagens relativas às drogas. Não soube 

afirmar se Raul ou Yuri praticavam o tráfico de entorpecentes. Disse 

que conhecia a pessoa de Paulo Sales, pois é namorado de sua amiga 

Beatriz Poles.

Cuida-se de manancial probatório bastante 

denso a confortar a acusação. 

Certo que os acusados, no curso da persecução 

penal, repeliram a imputação.

Raul, em solo policial (fls. 13/14), disse que 

mantém um relacionamento amoroso com Camila e conhece Yuri desde 

criança. Na dia anterior (24.11.2016), foi, juntamente com Yuri, para as 

cidades de Boituva e Itu (no veículo de Yuri), retornando para 

Itapetininga, por volta das 3h00, do dia 25.11.2016. No dia da prisão, 
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estava em sua casa, juntamente com Camila, quando, por volta das 

11h30, Yuri passou no local para irem todos juntos até a cidade de 

Itapevi resolver um problema da CNH do interrogado. Depois, 

dirigiram-se para São Paulo, a fim de irem para a região do Brás. Como 

chegaram tarde e o comércio já estava fechado, retornaram para 

Itapetininga, por volta das 19h30. Ao chegarem na frente da casa do 

interrogado, foram abordados por policiais militares. Nada de ilícito foi 

encontrado na posse dos três, no veículo ou na residência. Mas, depois 

de algum tempo, foi algemado pelos agentes públicos, os quais 

informaram que estava detido, pois tinham encontrado entorpecentes 

em um imóvel, atribuindo ao interrogado a propriedade das drogas. 

Questionado sobre uma imagem que enviou para Camila, explicitou que 

era oriunda de um grupo de “whatsapp”.

Na fase judicial (fls. 331/335), acrescentou que 

os policiais pegaram o aparelho celular de Camila e encontraram uma 

fotografia de maconha que o declarante tinha enviado para ela. Voltou a 

dizer que a fotografia da droga era oriunda de um grupo de “whatsapp”. 

Os policiais também acharam um chinelo, que disseram ser o que 

aparecia na fotografia. Negou que o entorpecente apreendido era de sua 

propriedade. Inquirido sobre o conteúdo da mensagem dizendo 

“pedacinho vinte gramas, tal”, respondeu que dizia respeito à troca de 

peças de motocicletas.

Por sua vez, Yuri, na fase policial (fls. 15/16), 

disse que estava na companhia de Raul e Paulo Sales, sendo que foram 

para a cidade de Itu, em uma balada, no dia 24.11.2016. No dia dos 

fatos (25.11.2016), passou na casa de Raul, sendo que Camila também 
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estava em sua residência. Todos foram juntos para a cidade de Itapevi 

para resolver um problema da CNH de Raul. No mais, contou relato 

semelhante ao do acusado Raul, em relação aos fatos que antecederam a 

abordagem policial, negando o encontro de algo ilícito em poder dos 

três ou em sua residência. Os agentes públicos mostraram mensagens no 

aparelho celular de Raul e uma conversa sobre “bico de luz”. Depois de 

algum tempo, algemaram o interrogado e foi informado que, em um 

imóvel de sua propriedade, o qual está em construção, foram 

encontradas drogas. Alegou que o imóvel é murado e não tem portão. 

Negou que a droga encontrada fosse de sua propriedade. 

Em juízo (fls. 336/340), afirmou que foi com 

Raul para São Paulo, pois este foi resolver uma questão relativa à sua 

habilitação, sendo que fez todo o procedimento: exame médico, 

psicotécnico na autoescola. Quando voltaram para Itapetininga, foram 

abordados por policiais militares. Sua genitora disse aos agentes 

públicos sobre a existência de uma construção de sua propriedade, no 

Bosque dos Pinheiros, sendo encontrados 48 quilos de droga no referido 

local. Mas negou a propriedade dos entorpecentes. Disse que sua obra 

estava parada por falta de dinheiro e alegou que havia alugado para um 

conhecido colocar umas “muambas”, por R$400,00 mensais. Recusou 

identificar o locatário. Respondeu que “muambas” seriam mercadorias 

que o locatário comprava, como brinquedos. Esclareceu que a casa 

estava inteiramente construída, faltando colocar pisos e azulejos, bem 

como fazer instalação elétrica. Explicou que o policial olhou seu 

aparelho celular e pediu para que colocasse a senha.

Mas as negativas dos réus não convencem. 
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Pouco verossímeis mercê das regras de experiência comum, acham-se, 

de resto, sem apoio no restante da prova.

Na verdade, os elementos de prova, ajuntados, 

firmam a autoria em relação aos réus.

(i) No que concerne ao acusado Raul, os 

relatos dos agentes públicos encontram eco nas mensagens telefônicas 

indicativas da prática de tráfico de drogas, mais precisamente:

(a) “Deu certo?? Deu sim tudo certo. Tá na 

mão. Só q veio uma outra lá cara ele fez mais cara mano. Fez 1.000 

cada. Mas é boa?? Entendeu... Tem um pedacinho pra eu veeer...um 

basiadinho. Tem sim amanhã vc ve. Fechoooo. O mano de Sorocaba la 

conhece o veio que é irmão do dono da mercadoria que tá la... ele vai 

pegar um pouco também. Ela é clarinha no tom verde ou é mais 

amarelinha? So que o menino so vai soltar ele amanha. Entendi. Voce 

nao tem uma foto dela aí? Não tenho só amanhã q eu vou mexer ainda” 

(fls. 79/80).

(b) “É que tem um mano com um dinheirinho 

na mao ali e eu queria ver pra fazer negocio com ele entendeu. Entendi. 

Mais ta tudo na mao. Entendi...da um salve aqui quando estiver mais 

tranquilo dai pra nos desenrolar...a maioria vai ser tudo na moedinha 

mesmo se for original” (fls. 82).

(c) “Blz amigao suave...se voce conseguir 

pegar pelo menos um pedacinho de umas 20 gr so pra eu ver...caso 

voce for mexer hoje...se nao amanha nos desenrola. Tem um mano de 

fora que vai vim amanha ver e se gosta ele já leva uma na moeda” (fls. 

84).
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(d) “Eai amigo. Ta aonde. O amigo deu uma 

atrasada aqui em são Paulo nois ta chegando aí daqui uma hora mais 

ou menos. Dai nois vai la na casa do Yuri mexer ka amigo. Da pra nos 

ir la hoje ainda. Da sim ele falo q é suave nois meche lá só leva uma 

estencao e uma lâmpada. Pode mexer la msm” (fls. 93). Registre-se, 

nessa linha, que o próprio acusado Yuri, proprietário do imóvel em que 

foram encontradas as drogas, disse, em juízo (mídia digital), que faltava 

fazer instalação elétrica em sua propriedade. 

Na mesma trilha, existem mensagens e 

imagens constantes no aparelho celular da testemunha Camila (a qual 

tinha um relacionamento amoroso com o acusado Raul), especialmente 

as relativas a tijolos de maconha, semelhantes às que foram encontradas 

no imóvel de Yuri (fls. 108/109; 116). Ademais, a própria Camila 

declarou que, no dia anterior aos fatos (24.11.2016), Raul enviou 

imagens de tijolos de maconha para o seu aparelho celular, salientando 

serem parecidas com as drogas encontradas na casa de Yuri. 

Pesa, ainda, em desfavor do acusado Raul, 

anterior condenação definitiva por associação para o tráfico (art. 35, Lei 

nº 11.343/06  fls. 224/225).

(ii) Também a prova compromete Yuri.

Primeiramente, é o proprietário do imóvel no 

qual foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes, sendo 

que não forneceu explicação plausível que o pudesse eximir.

E, na linha do que desnuda a prova oral, trata-

se de um imóvel construído, murado, com portão, o que afasta a 

possibilidade de algum invasor nele adentrar. Ademais, difícil acreditar 
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que algum traficante colocaria ou esconderia tamanha quantidade de 

drogas em terreno alheio.

Outro dado totalmente inverossímil é a 

afirmativa do corréu Yuri de que teria locado seu imóvel para um 

indivíduo, o qual trazia “muambas” (brinquedos) para o interior da casa. 

Yuri não quis declinar o nome do suposto locatário, bem como os 

agentes públicos declararam que, no local, só havia entorpecentes, não 

visualizando “muambas” ou “brinquedos”. 

Dentro deste espectro, nada está a indicar  até 

pela expressiva quantidade de drogas  que os policiais forjaram toda a 

história.

E a única testemunha arrolada pela defesa  

Félix Neves Noronha, na fase judicial (fls. 346/348)  nada acresceu de 

relevo ao manancial probatório. Disse conhecer o acusado Yuri desde 

criança e fez apenas considerações pessoais acerca do réu, não tendo 

conhecimento dos fatos.

Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório 

formado durante a persecução penal descortina que os apelantes, agindo 

em conjunto, guardavam significativa quantidade de drogas, tal como 

explicitado no auto de exibição.

E o cenário  assim desenhado  não deixa 

margem para qualquer dúvida sobre se curar do crime de tráfico de 

drogas, tal como delineado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Enfim, bem decretada a condenação em 

primeiro grau.

4. Também é o caso de condenação dos 
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acusados pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da 

Lei nº 11.343/06).

Existem nos autos vários dados probatórios 

que, vistos em conjunto, assentam a imputação: (a) a elevadíssima 

quantidade das drogas (33 tijolos de maconha, ao peso líquido de 

47,300 quilogramas); (b) a utilização de um imóvel para a prática do 

ilícito, a indicar uma atividade não ocasional; (c) a narrativa da 

testemunha Camila; (d) os documentos relativos às mensagens e 

imagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e (e) o relato dos 

agentes públicos.

São elementos de prova que traduzem a 

existência de uma união estável entre os réus, marcada pela intenção de 

associação perene visando o comércio de drogas, que não se confunde 

com o ocasional concurso de pessoas. Panorama que se subsume ao 

suporte fático previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Há que se ter em mente que a prova, neste tipo 

de delito, é basicamente indireta, o que, em absoluto, não constitui 

obstáculo à responsabilização penal dos réus. 

Impende salientar, outrossim, que, tendo o 

Código de Processo Penal esposado o princípio do livre convencimento 

do juiz, afigura-se viável a edição de um provimento condenatório com 

esteio na prova indiciária, quando os indícios são convergentes 

formando um conjunto harmônico e não são contrastados por 

contraindícios ou prova direta, conforme orientação doutrinária  

(JULIO FABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal 

Interpretado, Altas, 11ª edição, pág. 617; GUILHERME DE SOUZA 
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NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 4ª edição, pág. 

481; BENTO DE FARIA, Código de Processo Penal, vol. 1, Record 

Editora, 1960, pág. 350) e jurisprudencial (TACRIM-SP, RT 758/583, 

RT 744/602, entre outros, “apud” Alberto Silva Franco e outros, 

Código de Processo Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 

2, 2ª edição, págs. 2086/2.093).

5. Por sua vez, tratando-se de associação para 

o tráfico de drogas, e tendo em conta a quantidade das substâncias 

apreendidas, não é de se cogitar da aplicação da regra estampada no 

artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, que, aliás, é incompatível 

com a figura prevista no artigo 35, da mesma lei (STF, HC nº 104.134, 

rel. Min. Marco Aurélio; STJ, HC nº 313.015, rel. Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca; HC nº 348.024, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 

337.903, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC nº 318.023, 

rel. Min. Gurgel de Faria).

Deveras, na interpretação do parágrafo 4º, do 

artigo 33, da Lei nº 11.343/06, há que se atentar para o elemento 

teleológico, na dicção do art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil 

(FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5ª 

edição, págs. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 

Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, págs. 430/431), vale 

dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar  com uma 

sensível redução da pena  aquele agente que pela primeira vez se lança 

no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para 

a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a 

gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a 
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ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é, 

decididamente, a situação dos réus, salientando que o acusado Raul é 

reincidente em crime de associação para o tráfico.

6. As sanções não comportam reparos, 

observado o recurso exclusivo da defesa.

6.1. Primeira fase

A r. sentença estabeleceu as penas-base do 

tráfico de drogas e de associação para o tráfico em 1/6 acima do mínimo 

legal, em razão da quantidade de drogas  5 anos e 10 meses de reclusão 

e pagamento de 583 dias-multa; 3 anos e 6 meses de reclusão e 

pagamento de 800 dias-multa , o que se acha em consonância com a 

regra estampada no artigo 42, do Código Penal.

Anote-se que a pena pecuniária relativa ao 

crime de associação para o tráfico deveria ser estabelecida em 816 dias-

multa, considerando que, no procedimento de fixação da pena 

pecuniária, o número de dias-multa, porque pautado pelo grau de 

culpabilidade do acusado, deve guardar proporcionalidade com o 

“quantum” da pena privativa de liberdade estabelecido (STJ, HC nº 

224.881, rel. Min. Marco Aurélio Belizze). Mas, por ausência de 

recurso da acusação, nada há para ser alterado neste ponto, observando-

se o princípio da “non reformatio in pejus”.

6.2. Segunda fase

Na segunda fase, incide a circunstância 

agravante da reincidência em relação ao acusado Raul (autos nº 

7002066-12.2014.8.26.0269  art. 35, Lei nº 11.343/06, fls. 224/225), 

mantendo-se o aumento em 1/6, chegando-se a penas de 6 anos, 9 
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meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa (tráfico de 

drogas) e 4 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 900 dias-multa 

(associação para o tráfico).

No que concerne ao corréu Yuri, as penas de 

partida não se alteraram, em razão da ausência de circunstâncias 

agravantes e atenuantes  5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 

583 dias-multa (tráfico de drogas) e 3 anos e 6 meses de reclusão e 

pagamento de 800 dias-multa (associação para o tráfico).

6.3. Terceira fase

Na terceira fase, não é o caso de incidência da 

causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 

11.343/06, como já gizado.

Nessa ordem de ideias, são as seguintes as 

penas: 

a) Raul: 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão 

e pagamento de 680 dias-multa (tráfico de drogas); 4 anos e 1 mês de 

reclusão e pagamento de 900 dias-multa (associação para o tráfico).

b) Yuri: 5 anos e 10 meses de reclusão e 

pagamento de 583 dias-multa (tráfico de drogas); 3 anos e 6 meses de 

reclusão e pagamento de 800 dias-multa (associação para o tráfico).

6.4. Concurso material (art. 69, Código 

Penal)

Diante do concurso material de delitos, a soma 

das sanções dos réus redunda em:

a) Raul: 10 anos, 10 meses e 20 dias de 

reclusão e pagamento de 1.580 dias-multa.
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b) Yuri: 9 anos e 4 meses de reclusão e 

pagamento de 1.383 dias-multa.

6.5. Regime da pena privativa de liberdade

Por sua vez, considerando a quantidade das 

sanções (somadas) e a elevada reprovabilidade das condutas, 

marcada pela quantidade das drogas, o cumprimento da pena privativa 

de liberdade deve ser encetado no regime fechado. Isto sem falar na 

reincidência do acusado Raul.

No caso de concurso material de delitos a que 

cominadas penas da mesma espécie, a fixação do regime inicial deve 

tomar por base a soma das reprimendas (STF, HC nº 88.968; rel. Min. 

Ellen Gracie; STJ, HC nº 242.152, rel. Min. Marilza Maynard; 

EDcl no RHC nº 33.317, rel. Min. Marcou Aurélio Belizze).

Com relação à detração, enquanto dado a ser 

levado em conta no estabelecimento do regime inicial de cumprimento 

da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o artigo 387, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, sem razão a defesa.  Urge 

proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que 

o estabelecimento do regime inicial é pautado não somente pela 

quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias do delito (artigo 

33, do Código Penal). Nessa ordem de ideias, o dispositivo em tela 

somente deve ser aplicado em segunda instância quando a fixação do 

regime inicial tenha sido feito apenas com base no “quantum” da pena.

Conforme decidiu esta Corte:

“Embora sem fazer nenhuma restrição, o 

dispositivo em comento tem alcance limitado. Vale, por exemplo, 
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para a hipótese em que o regime prisional é fixado, única e 

exclusivamente, em razão do quantum da pena (fechado para pena 

superior a 08 anos e semiaberto para pena acima de 04 anos e igual 

ou inferior a 08 anos).

Por outro lado, contudo, escolhido regime 

gravoso em virtude da reincidência, dos maus antecedentes, da 

gravidade concreta do crime etc., sem nenhuma consideração da 

quantidade da pena, não tem aplicação o § 2º do artigo 387 do 

Código de Processo Penal, criado para fim de aproveitamento, na 

determinação daquele, do tempo de prisão cautelar cumprido pelo 

réu.” (ED nº 0041630-71.2011.8.26.0577/5000, rel. Des. Renê 

Ricupero). 

Não foi o que aconteceu no caso vertente, 

porquanto o regime inicial fechado veio assentado também no grau de 

censurabilidade da conduta. Neste cenário, a detração constitui fator a 

ser considerado para fins de progressão no juízo da execução.

De toda sorte, considerando o grau de 

culpabilidade das condutas e o tempo de prisão provisória (cotejado 

com o total da pena), não se tem um cenário que justifique a 

abrandamento do regime em razão do período de custódia cautelar. 

Ou seja, mesmo tomando-se em conta, para o caso vertente, a regra 

estampada no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Penal, não seria o caso de se estabelecer o regime inicial diverso do 

fechado.

Por fim, a quantidade da pena e a 

censurabilidade da conta obstam a substituição da pena privativa de 
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liberdade por pena restritiva de direito.

7. Ante o exposto: (i) rejeito a preliminar de 

nulidade; (ii) nego provimento aos apelos. 

      LAERTE MARRONE

         Relator
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