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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1501046-
98.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado 
GEOVANE ALVES GREGORIO DOS SANTOS, é apelado/apelante 
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) Negaram provimento ao 
recurso do Ministério Público; (ii) deram parcial provimento ao reclamo defensivo 
para, reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 
nº 11.343/06, reduzir a sanção do acusado Geovane Alves Gregório dos Santos para 
2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 233 dias-multa.  Mantida, no mais, a r. 
sentença. V.U. Determinaram a a expedição de ofício, a fim de comunicar a 
decisão.", 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), HERMANN HERSCHANDER E 
WALTER DA SILVA.

São Paulo, 19 de abril de 2018.

LAERTE MARRONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1501046-98.2017.8.26.0536

Apelante/Apelado: Geovane Alves Gregorio dos Santos 
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto nº 7.985

Apelações. Denúncia que imputou ao acusado a prática 

dos delitos tipificados no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 

40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 331, 

do Código Penal, em concurso material. Sentença que 

condenou o acusado pelo delito de tráfico de drogas, 

com a causa de aumento, absolvendo-o da imputação do 

delito de desacato. Recursos da acusação e da defesa. 1. 

Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do 

apelante pelo crime de tráfico de drogas. 2. 

Afastamento do pedido de desclassificação para o delito 

tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 3. Presente a 

causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da 

Lei nº 11.343/06. 4. Não configuração do delito de 

desacato, mas sim o de ameaça. Entretanto, a 

condenação reclamava prévio aditamento da denúncia 

(“mutatio libelli”), nos termos do artigo 384, do Código 

de Processo Penal. Impossibilidade da aplicação da 

“mutatio libelli” em segundo grau (Súmula nº 453, do 

STF). 5. Sanção que comporta diminuição com relação 

ao delito de tráfico de drogas, reconhecida a causa de 

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

nº 11.343/06. Recurso do Ministério Público 

desacolhido. Apelo defensivo parcialmente provido. 
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1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou 

procedente a ação para: (1) condenar GEOVANE ALVES 

GREGÓRIO DOS SANTOS às penas de 5 anos e 10 meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 583 dias-

multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso 

no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 

11.343/06 e (2) absolver o réu da imputação relativa ao delito tipificado 

no artigo 331, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso 

VI, do Código de Processo Penal (fls. 147/149).

Apelaram as partes.

O Ministério Público pugna pela reforma da 

r. sentença para que o réu também seja condenado pelo crime de 

desacato (fls. 152/160). 

Por sua vez, a defesa de Geovane requer a 

absolvição, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal, com relação ao delito de 

tráfico de drogas. Subsidiariamente, colima: (a) a desclassificação para 

a figura prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; (b) o afastamento da 

causa de aumento relativa ao artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06; 

(c) o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição prevista no 

artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo; (d) a 

fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, considerada a detração e (d) a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 166/198).

Processado o recurso, a d. Procuradoria de 

Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 237/248). 
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É o relatório.

2. Não prospera o recurso do Ministério 

Público. Vinga, em parte, o reclamo defensivo. Na linha do que se 

segue.

3. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Evidenciada a responsabilidade penal do réu.

De fato, o conjunto probatório descortina que 

o acusado praticou o delito de tráfico de drogas, tal como salientado na 

r. sentença, que bem analisou o quadro probatório.

A materialidade do delito acha-se positivada 

pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 

14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 07) e laudo químico 

toxicológico (fls. 92/94), o qual revelou que as substâncias apreendidas 

eram maconha e cocaína.

Por sua vez, certa a autoria.

Em seguros e circunstanciados depoimentos 

durante a persecução penal, os agentes públicos confirmaram, na sua 

essência, a imputação.

Verte dos relatos dos guardas municipais 

Luciano Freitas de Oliveira (fls. 02 e 141), Leandro Willian da Silva 

Oliveira (fls. 03 e 142) e Guilherme Ferreira Koch Júnior (fls. 04 e 

143) que estavam em patrulhamento, quando foram acionados por um 

popular, informando que três moleques de bicicleta  um com camiseta 

vermelha, um de camiseta cinza e um de boné  encontravam-se 

rondando a Escola Magali Afonso e, possivelmente, estariam praticando 

o tráfico de drogas no local. Encaminharam-se até a escola, mas não os 
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localizaram. Entretanto, quando retornavam, avistaram três indivíduos, 

com as mesmas características informadas, parados em um ponto de 

ônibus defronte da escola. Ao notarem a presença policial, o que vestia 

camiseta cinza (identificado, posteriormente, como sendo o acusado 

Geovane Alves Gregório dos Santos), dispensou algo ao solo. Ato 

contínuo, os três indivíduos evadiram-se. Não obstante, lograram 

abordar o acusado, o qual havia dispensado um objeto, que, em seguida, 

foi localizado. Tratava-se de um maço de cigarros que, no seu interior, 

continha 3 porções de maconha e 5 pinos de cocaína. As drogas já 

estavam embaladas individualmente e não foram encontrados quaisquer 

apetrechos comumente utilizados para uso dos entorpecentes. 

Salientaram que o réu nem alegou ser usuário de drogas. O acusado 

negou a prática de tráfico de drogas e ameaçou os declarantes, dizendo 

que era do Beco do Pirata, local em que nem o “BAEP” entrava. Caso lá 

os agentes públicos aparecessem, o acusado iria abordá-los na quebrada, 

recebendo-os com tiros. Nesse cenário, o réu acabou sendo detido.

A circunstância de serem agentes públicos não 

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

antecipado e genérico sobre o depoimento de guardas municipais, de 

sorte a reduzir-lhe, a priori, o seu 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 

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, 
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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 guardas municipais teriam mentido. Não se entrevê motivo para 

que fossem acusar falsamente o réu.

Narrativas que, de resto, estão em consonância 

com a apreensão das drogas.

Cuida-se de manancial probatório bastante 

apto a confortar a acusação.

Certo que, no curso da persecução penal, o 

acusado repeliu a imputação.

Na fase policial (fls. 09), bem como em juízo 

(mídia digital), negou a prática delitiva. Alegou, em suma, que, no dia 

dos fatos, foi buscar sua namorada na Escola Magali, de bicicleta. 

Quando estava perto da escola, chegou outro indivíduo, também de 

bicicleta. No momento em que estava no ponto de ônibus, defronte à 

escola, a viatura policial veio na direção das duas bicicletas, sendo que 

o moleque foi embora do local. Por sua vez, o interrogado acabou sendo 

detido pelos guardas municipais. Negou que estivesse na posse de 

drogas, bem como que tivesse dispensado algo ao solo, antes da 

abordagem policial. Admitiu que foi agressivo com os agentes públicos, 

mas não os ameaçou ou ofendeu. Disse que já foi condenado por roubo, 
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quando menor. 

Mas a negativa do réu, porque pouco 

verossímil à luz das regras de experiência comum e sem apoio denso no 

restante da prova, não vinga, carecendo de pujança para dobrar a prova 

acusatória.

Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório, 

formado durante a persecução penal, descortina que o apelante trazia 

consigo e transportava, para fins de tráfico, considerável quantidade de 

entorpecente, de espécies diversas (5 “eppendorfs” de cocaína, ao 

peso líquido de 2,0 gramas e 3 porções de maconha, ao peso líquido 

de 5,4 gramas), tal como desenhado na denúncia e explicitado no auto 

de exibição.

A diversidade das drogas e o cenário em que 

se deu a apreensão (após a denúncia) revelam, sem dúvida, de uma 

conduta que cabe no suporte fático previsto no artigo 33 “caput”, da Lei 

nº 11.343/06, e não posse para consumo próprio, pelo que descabida a 

desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da citada lei. 

Nessa linha de raciocínio, importa destacar que 

o próprio acusado, em nenhuma das etapas da persecução penal, alegou 

ser usuário de drogas ou que os entorpecentes encontrados e 

apreendidos eram destinados para seu uso pessoal.

Deveras, o delito previsto no artigo 28, da Lei 

nº 11.343/06 reclama um elemento subjetivo do tipo consistente na 

finalidade exclusiva de uso pessoal da droga. Em outras palavras, para 

responder pelo delito em tela, o agente há de ter a posse da substância 

com o único escopo de consumo próprio, na linha do que salientam a 
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doutrina (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e 

Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151; DAMÁSIO DE JESUS, 

Lei Antidrogas Anotada, Saraiva, 9ª edição, pág. 55) e jurisprudência 

(STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer). Na realidade, 

conforme leciona VICENTE GREGO FILHO, “qualquer outra 

finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a 

distribuição gratuita” (obra citada, pág. 150/151).

Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, 

tal como composto o tipo penal  com inúmeras condutas  não reclama 

a identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a 

prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia. 

Deveras, “é desnecessária a comprovação de 

qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do 

agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o 

convencimento quanto à incidência do art. 12, da Lei nº 6.368/76 

pode decorrer do conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, 

Rev nº 261.898-3/2, rel. Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, 

TJDF, AC 9.073, rel. Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 

745/633, 740/634, 739/639, 594/393, “apud” Alberto Silva Franco e 

outros, Leis Penais Especiais e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, 

vol. 2, 7ª edição, pág. 3.132). 

Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da 

Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado 

dolo específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo 

exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo 

pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito 
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especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente 

determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” 

(VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, 

Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, 

tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, 

necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização 

(STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 

1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).

De rigor, pois, a condenação, bem decretada 

em primeiro grau. 

3.1. Por sua vez, tendo em conta que o delito 

foi praticado próximo a uma escola, tal como verte da prova oral e do 

documento de fls. 42, incide, na espécie, a majorante prevista no inciso 

III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, firmou-se a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a incidência da causa de 

aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 reclama 

apenas que o delito de tráfico ocorra nas proximidades das localidades 

referidas na norma, não se exigindo que a atividade esteja visando 

especialmente os usuários dos estabelecimentos. Vale dizer, há que se 

atentar exclusivamente para o critério espacial (STJ, HC nº 184.492, 

rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 159.026, rel. Min. Adilson Vieira 

Macabu; HC nº 181.050, rel. Min. Sebastião Reis Junior). No 

mesmo sentido, assentou o Supremo Tribunal Federal (HC nº 116.929, 

Rel. Min. Luiz Fux).

Assim, de rigor a incidência da causa de 
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aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

4. DO CRIME DE DESACATO

De outro norte, o conjunto probatório revela 

que o acusado não praticou o crime de desacato, tal como encerra a 

denúncia.

Vejamos.

Como já gizado, colhe-se dos relatos dos 

guardas municipais Luciano Freitas de Oliveira (fls. 02 e 141), 

Leandro Willian da Silva Oliveira (fls. 03 e 142) e Guilherme 

Ferreira Koch Júnior (fls. 04 e 143), que, na abordagem do acusado 

Geovane, este disse aos agentes públicos que era do Beco do Pirata, 

sendo que, neste local, nem o “BAEP” entrava. Caso fossem até tal 

local, disse que iria abordá-los na quebrada e derrubá-los, afirmando, 

ainda, que a polícia sairia de ré, pois seria recebida a tiros.

E não se divisa razão a sugerir que os guardas 

municipais tenham faltado com a verdade.

Mas o quadro assim desenhado indica uma 

conduta que configura crime de ameaça e não desacato.

Afinal, na sua essência, a hipótese retrata 

verdadeira ameaça contra os guardas municipais, ou seja, o acusado 

prometeu causar-lhes mal injusto e grave  gize-se que os agentes 

públicos foram ameaçados, inclusive, de morte (serem recebidos com 

tiros). Presente, portanto, o elemento subjetivo especial do tipo, 

consistente na vontade de intimidar (DAMÁSIO DE JESUS, Código 

Penal Anotado, Saraiva, 21ª edição, pág. 609; JULIO FABBINI 

MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5ª edição, pág. 165).
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No entanto, arredada a imputação referente ao 

crime de desacato, a responsabilização pelo delito de ameaça reclamava 

prévio aditamento da denúncia, nos termos do artigo 384, do Código de 

Processo Penal, o que se convencionou chamar de “mutatio libelli”.

O quadro fático contidos na denúncia é 

substancialmente diverso sob a óptica penal do que aquele desnudado 

pela persecução penal.  Não é o caso de simples divergência sobre a 

qualificação jurídica do fato (“emendatio libelli”, artigo 383, do Código 

de Processo Penal).

Sucede que não se afigura possível a aplicação 

da chamada “mutatio libelli” em segundo grau (Súmula nº 453, do 

Supremo Tribunal Federal), de sorte que a única solução é a 

absolvição do réu, aplicando-se a orientação corporificada na Súmula 

nº 160, do Supremo Tribunal Federal (DAMÁSIO DE JESUS, 

Código de Processo Penal Anotado, 25ª edição, pág. 342).

5. A sanção comporta reparo.

A pena-base foi fixada no patamar mínimo 

legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, a despeito da circunstância 

atenuante da menoridade (à época dos fatos contava com 19 anos de 

idade  fls. 09), a sanção não pode sofrer mudança, eis que já se 

encontra no mínimo legal, não podendo ir aquém disso, nos termos da 

Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento este 

também prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal (HC nº 124.954, 

rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar 

Peluso; RHC nº 118.996, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC nº 
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109.538, rel. Min. Rosa Weber; HC nº 94.365, rel. Min. Menezes 

Direito; HC nº 93.821, rel. Min. Cármen Lúcia; HC nº 70.883, rel. 

Min. Celso de Mello).

Na terceira fase, eleva-se a sanção em 1/6, 

considerando a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 

11.343/06, chegando-se a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 

pagamento de 583 dias-multa.

De outro norte, ainda na terceira fase, incide a 

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

nº 11.343/2006, na medida em que o réu é primário e de bons 

antecedentes (nesse passo, não há nos autos qualquer documento em 

contrário). E inexistente prova robusta de que seja participante de 

organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas. Os 

relatos dos agentes públicos e as drogas apreendidas, embora sejam um 

indicativo nesta linha, carecem de pujança para formar um panorama 

incompatível com a minorante. 

Cabe ter em mente que o ônus da prova da 

existência de uma das situações que impedem a aplicação da causa de 

diminuição de pena é do Ministério Público, mercê do princípio 

constitucional da presunção de inocência, inscrito no artigo 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal (STF, HC nº 103.225, rel. Min. 

Joaquim Barbosa; HC nº 107.759, rel. Min. Luiz Fux).

Sem prova segura, ainda que por indícios 

(STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux), da existência de um destes 

panoramas, impõe-se a aplicação do redutor.

A diversidade e natureza das drogas 
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(atentando-se para o elevado potencial lesivo da cocaína para a 

saúde pública) indicam um grau de culpabilidade mais acentuado. 

Assim, o caso é de redução da reprimenda no percentual de 3/5 (a 

hipótese não comporta a redução no patamar máximo).

Assim sendo, chega-se à sanção final de 2 anos 

e 4 meses de reclusão e pagamento de 233 dias-multa.

Por sua vez, não se desconhece que o Plenário 

do Supremo Tribunal Federal, mercê de sua condição de intérprete 

maior e defensor da higidez da Constituição Federal, proclamou a 

inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei nº 11.343/06, nas partes em 

que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC nº 104.339, rel. 

Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em 

pena restritiva de direitos (HC nº 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem 

como do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072, que impunha o regime 

inicial fechado (HC nº 111.840, rel. Min. Dias Toffoli). 

Mas, no caso vertente, as circunstâncias 

concretas da causa, mais precisamente, a diversidade e a natureza das 

drogas (não se descurando do alto poder lesivo da cocaína para a 

saúde pública), bem como a prática criminosa próxima a uma escola, 

reclamam seja encetado o cumprimento da pena privativa de liberdade 

no regime fechado, sem o que não haveria suficiente prevenção e 

reprovação da conduta.  

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 
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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, 

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.

Cenário  de elevado grau de culpabilidade  
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que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por 

penas restritivas de direito (artigo 44, III, do Código Penal), benefício 

que não representa uma resposta penal adequada para a gravidade em 

concreto da ação criminosa.

Esta tem sido a orientação da Câmara em 

situações deste tipo.

6. Ante o exposto: (i) nego provimento ao 

recurso do Ministério Público; (ii) dou parcial provimento ao reclamo 

defensivo para, reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 

33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzir a sanção do acusado 

Geovane Alves Gregório dos Santos para 2 anos e 4 meses de reclusão e 

pagamento de 233 dias-multa.  Mantida, no mais, a r. sentença.

Oficie-se, comunicando-se.

      LAERTE MARRONE
         Relator
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