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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001009-48.2017.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes JOSE 
REIS DE SOUZA e ROGERIO DA SILVA, 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: "Deram parcial provimento aos recursos interpostos 
pelas Defesas para absolver José Reis de Souza e Rogério da Silva, com fulcro no artigo 
386, inciso II do Código de Processo Penal, da prática do delito disposto no artigo 35, 
caput da Lei nº 11.343/2006, bem como, agora com fundamento no inciso VII da mesmo 
dispositivo processual penal, para absolver José Regis de Souza da imputação de autoria de 
infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, mantida, porém, a condenação de 
Rogério da Silva por infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, reduzindo 
sua pena total, individual e definitiva para cinco (5) anos de reclusão, a ser inicialmente 
cumprida no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de quinhentos (500) dias-
multa, estimados estes no piso legal, mantida, no mais e em face desse acusado, a sentença 
originária, comunicando-se com urgência aos dois respectivos Juízos da execução, nos 
termos da Portaria 05/2016 da Presidência da Seção de Direito Criminal deste Tribunal de 
Justiça e expedindo-se, de imediato, alvará de soltura clausulado em favor de José Reis de 
Souza. 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 LUIZ FERNANDO VAGGIONE.

São Paulo, 7 de maio de 2018

SÉRGIO MAZINA MARTINS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0001009-48.2017.8.26.0439

Comarca e Vara: Foro de Pereira Barreto  2ª Vara Judicial

Apelantes: José Reis de Souza

                    Rogério da Silva 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 7.316

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o 
tráfico. Prova ilícita. Sigilo de dados. Telefonia celular. 
Autorização judicial. Direito à intimidade. O Superior Tribunal 
de Justiça, por suas duas turmas de competência criminal, vem 
reiteradamente bem insistindo que policiais não podem, em 
situação de prisão em flagrante e sob pena de ilicitude da prova 
daí decorrente, livremente vasculhar dados de comunicações 
telefônicas armazenados em aparelhos de telefonia celular, 
inclusive em programa de WhatsApp, posto que tal sigilo, ainda 
que por garantia da intimidade, somente pode ser quebrado 
mediante prévia autorização judicial.

Vistos.

Trata-se de apelações interpostas pelos acusados José Reis 

de Souza e Rogério da Silva, em face da sentença de primeira 

instância que, julgando-os infratores da norma dos artigos 33, caput e 

35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do 

Código Penal, aplicou ao primeiro a pena de treze (13) anos e vinte e 

quatro (24) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, 

acrescida do pagamento de mil, cento e quarenta e três (1.143) dias-

multa, arbitrados no patamar mínimo legal; e ao segundo a pena de 

nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicialmente 

fechado, acrescida do pagamento de mil, trezentos e noventa e nove 
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(1.399) dias-multa, também arbitrados no patamar mínimo legal, 

vedado a ambos o apelo em liberdade.

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do 

Estado de São Paulo, restaram rejeitados.

Preliminarmente, José Reis visa o reconhecimento de nulidade 

por suposto cerceamento de defesa. Alega para tanto que o Juízo de 

origem indeferiu perícia que visava constatar que o acusado não era a 

segunda pessoa que teria conversado com o acusado Rogério, 

comprovando, assim, sua inocência. No mérito, sustenta a fragilidade 

das provas dos autos, por ausência de comprovação do comércio 

ilícito, bem como de qualquer vínculo associativo entre eles, diante do 

que, reclama a improcedência das imputações formuladas em seu 

desfavor. Sucessivamente almeja o afastamento da causa de 

aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, com a 

diminuição das penas.

Rogério, igualmente, sustenta a fragilidade das provas dos 

autos, por ausência de comprovação do comércio ilícito, bem como 

de qualquer vínculo associativo entre eles, diante do que, reclama a 

improcedência das imputações formuladas em seu desfavor. 

Sucessivamente, almeja a aplicação do redutor previsto no parágrafo 

4º do artigo 33 da Lei em comento em seu grau máximo.

Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas 

instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.

É o relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001009-48.2017.8.26.0439 - Pereira Barreto - VOTO Nº 7316    4/20

Dá-se provimento ao recurso de José Reis para absolvê-lo 

quanto a ambas as imputações e parcial provimento ao recurso de 

Rogério.

A existência material do crime de tráfico de drogas está 

devidamente documentada nos autos pelo auto de exibição e 

apreensão (fls. 21-23), pelo laudo de constatação provisória (fls. 

35-36), bem como pelo laudo definitivo de exame químico-toxicológico 

de fls. 154-155 que positivou, por sua vez, a natureza ilícita da droga 

então apreendida pela Autoridade Policial ―  678,2 gramas de 

maconha ―  e tudo em absoluta harmonia com toda a prova oral aqui 

também reunida.

De plano, no tocante à condenação dos apelantes pela prática 

do delito previsto no artigo 35, caput da Lei Antidrogas, impõe-se, 

diversamente da leitura de primeira instância, sua absolvição por não 

estar devidamente comprovada a existência material desse suposto 

ilícito, restando, destarte, prejudicada a análise da preliminar arguida 

pela defesa de José Reis e que tinha por objeto, precisamente, essa 

imputação.

Como é sabido, o crime de associação para a prática do tráfico 

de drogas exige, para sua configuração típica, os elementos de 

estabilidade e permanência. Assim, inclusive, já o exigia 

uniformemente a doutrina brasileira ao tempo do artigo 14 da 

revogada Lei 6.368/1976 (SILVA JÚNIOR, José. Entorpecentes 

(tóxicos). In: SILVA FRANCO, Alberto e STOCO, Rui [coord.]. Leis 

penais especiais e sua interpretação jurisprudencial: vol. 2. 6ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 1.038; MORAES, Alexandre de 
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e SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 2ª ed. São 

Paulo: Atlas, 1999, p. 130-132; ANDREUCCI, Ricardo Antonio. 

Legislação penal especial. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 43). Assim 

também continuou expressamente reclamando a doutrina mesmo 

com o advento do artigo 35 da atual Lei 11.343/2006 (ANDREUCCI, 

Ricardo Antonio. Legislação penal especial. 9ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 254; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e 

processuais penais comentadas: vol. 1. 6ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 272; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz e 

FULLER, Paulo Henrique Aranda. Legislação penal especial: vol. 1. 6ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 317).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, outro também não vem 

sendo o entendimento que ali se consagra (2ª T  HC 124.164/AC  

Rel. Teori Zavascki  j. 11.11.2014  v. u.). De resto, no mesmo 

sentido também vêm se posicionando ―  aliás, de modo sempre 

unânime ―  as duas turmas de competência criminal do Superior 

Tribunal de Justiça, sempre referindo em seus julgados que, para a 

realização típica do crime de associação para fim de tráfico de 

drogas, faz-se imprescindível a prova clara dos elementos de 

estabilidade e permanência (5ª T  HC 336.240/SP  Rel. Reynaldo 

Soares da Fonseca  j. 19.11.2015; 5ª T  HC 264.585/SP  Rel. 

Ribeiro Dantas  j. 17.11.2015; 6ª T  REsp 1.408.701/SC  Rel. 

Rogério Schietti Cruz  j. 03.11.2015; 6ª T  AgRg no AResp 

559.766/DF  Rel. Rogério Schietti Cruz  j. 09.06.2015; 6ª T  HC 

270.837/SP  Rel. Rogério Schietti Cruz  j. 19.03.2015; 5ª T  HC 

251.677/SP  Rel. Jorge Mussi  j. 04.11.2014; 5ª T  AgRg no 

AREsp 507.278/SP  Rel. Laurita Vaz  j. 18.06.2014; 6ª T  HC 
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248.090/SP  Rel. Maria Thereza de Assis Moura  j. 13.05.2014; 5ª T 

 HC 260.330/SP  Rel. Jorge Mussi  j. 25.02.2014; 6ª T  HC 

108.359/MS  Rel. Rogério Schietti  Cruz  j. 26.11.2013).

Destarte, no caso em análise não há provas que José Reis e 

Rogério estavam definitivamente associados para traficar drogas. 

Como visto, José Reis foi preso junto à casa de Rogério e, com o 

primeiro, não foi apreendida qualquer droga, assim como não se 

comprovou qualquer vínculo mais preciso de associação entre eles. 

Não ficou evidenciado cabalmente entre ambos qualquer liame 

subjetivo, com caráter estável e permanente, para a configuração do 

delito em questão. Nada há que assegure a existência do animus 

associativo ou de duradoura atuação em comum, não se 

evidenciando elemento concreto algum no sentido de que 

trabalhassem José Reis e Rogério desde antes em associação 

criminosa. Não é possível, conclusivamente, levar adiante meras 

ilações em desfavor dos dois acusados quanto à suposição da 

existência de uma associação desde antes estabelecida entre eles 

para a traficância de drogas, malgrado sempre se possa supor, é 

claro, nesse sentido.

A tal notícia de que José Reis estaria entregando drogas a 

Rogério ficou no plano puro das suposições, até porque as drogas 

apreendidas já estavam, ao que consta, bem guardadas ―  como diz a 

denúncia ―  no quarto do casal, dentro de um guarda-roupas, [numa] 

sacola plástica contendo os entorpecentes (fls. 2).

Ademais, o centro de referência dessa ilação ―  os dados 

armazenados no aparelho de telefonia móvel usado então por Rogério ―  
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foram indevidamente violados, com clara afronta ao direito de intimidade de 

Rogério e às regras do sigilo das comunicações que, sabidamente, 

têm amparo constitucional.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça, por suas duas turmas de 

competência criminal, vem reiteradamente bem insistindo que 

policiais não podem, em situação de prisão em flagrante e sob pena 

de ilicitude da prova daí decorrente, livremente vasculhar dados de 

comunicações telefônicas armazenados em aparelhos de telefonia 

celular, inclusive em programa de WhatsApp, posto que tal sigilo, 

ainda que por garantia da intimidade, somente pode ser quebrado 

mediante prévia autorização judicial (5ª T  RHC 90.276/MG  Rel. 

Ribeiro Dantas  j. 13.03.2018; 5ª T  RHC 89.981/MG  Rel. 

Reynaldo Soares da Fonseca  j. 05.12.2017; 5ª T  HC 366.302/RJ  

Rel. Jorge Mussi  j. 05.2017; 5ª T  HC 372.762/MG  Rel. Felix 

Fischer  j. 03.10.2017; 6ª T  RHC 76.324/DF  Rel. Maria Thereza 

de Assis Moura  j. 14.02.2017; 6ª T  RHC 76.510/RR  Rel. Nefi 

Cordeiro  j. 04.04.2017; 5ª T  RHC 78.747/RS  j. Rel. Reynaldo 

Soares da Fonseca  j. 1º.06.2017; 5ª T  RHC 75.055/DF  Rel. 

Ribeiro Dantas  j. 21.03.2017).

E não se diga que houve, no caso, autorização prévia da 

testemunha Ellen. Ora, a própria Ellen desconfirmou essa autorização 

quando ouvida posteriormente em juízo. E, ainda mais importante que 

isso, tem-se no testemunho de Ellen que o aparelho estava cedido 

para uso privado de Rogério e, portanto, obviamente eventual 

autorização teria que ter partido de Rogério ―  o titular da comunicação 

que a norma protege ―  e não de Ellen. E Rogério, como sabemos, 
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não tinha como dar essa autorização, até porque estava preso, e teria 

que estar, então, assistido por advogado para autorizar o 

constrangimento de um de seus direitos e garantias fundamentais 

constitucionalmente protegidos. Enfim, a norma protege não a 

titularidade da linha telefônica ―  ou seja, não um direito de 

propriedade, simplesmente ― , mas o sigilo da comunicação e, no 

caso, a comunicação era de Rogério e não de Ellen. Portanto, 

somente Rogério poderia autorizar o acesso a esses dados. Simples 

assim, obviamente.

Temos, então, que a prova produzida com violação desse sigilo 

de dados, no caso, era prova flagrantemente ilícita e não há como 

aceitá-la em juízo, seja para positivar elo associativo entre os dois 

acusados, seja para positivar qualquer vínculo de José Reis com as 

drogas apreendidas na casa de Rogério.

Outrossim, procede a imputação de autoria desse ilícito de 

tráfico formulada em desfavor de Rogério.

Ouvidos perante a autoridade policial, na presença de defensor 

constituído, José Reis negou os fatos e, em suma, disse conhecer 

Rogério, vulgo Piu, apenas de vista. Asseverou que apenas correu 

para o terreno de Rogério quando avistou os policiais militares em 

razão de estar fumando uma bananinha ―  sobra de cigarro de 

maconha que, aliás, não consta da presente imputação e sequer foi 

apreendida quando dos fatos. Disse também José Reis que foi 

abordado e não acompanhou as buscas no interior da residência de 

Rogério, bem como que não tomou conhecimento do encontro das 

porções de maconha dentro da residência.
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Por sua vez, Rogério permaneceu silente quando das 

investigações preliminares da autoridade policial.

Em Juízo, José Reis manteve a negativa. Aduziu que estava 

fumando um cigarro e o dispensou quando foi abordado. Ressaltou 

que conhece Rogério apenas de vista. É perseguido pelo policial 

Cássio Sanches. No mais, pontuou que viu quando os policiais 

retiraram a droga de uma edícula, acondicionada em um tablete. Por 

fim, disse que de vez em quando fuma um cigarro de maconha. 

Por outro, Rogério, já perante a autoridade judicial, negou a 

traficância, mas confessou ser o responsável pela droga encontrada 

em sua residência, dizendo que se destinava ao seu consumo 

próprio, vez que é usuário crônico de maconha desde os quatorze 

anos de idade e que, inclusive, já passou por internação para 

desintoxicação. Afirmou ainda Rogério que costumava fumar cerca de 

vinte a vinte e duas gramas a cada dois dias. Disse que ele e José 

Reis se conhecem desde crianças apenas de vista e desconhece que 

este último tenha o apelido de Papito.  Ressaltou que a droga 

apreendida seria consumida em aproximadamente trinta dias, tendo 

pago quinhentos reais. Sustentava o vício com seu trabalho como 

locutor e é muito conhecido na cidade, até por isso comprava sempre 

grandes quantidades. Adquiriu setecentos gramas de maconha na 

cidade de Três Lagoas. Aclarou que, por vezes, para ajudá-lo a 

sustentar o vício acabava vendendo a droga para conhecidos, ou 

seja, admitiu Rogério a prática de traficância eventual. Em relação 

aos menores citados, disse Rogério que somente os conhece de 

vista. Observou também que sua companheira desconhecia a droga 
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encontrada na residência. Ainda, em relação a José Reis, disse 

Rogério que o mesmo não estava em sua casa, e sim em uma 

residência limpando o quintal. Confirmou que a droga foi encontrada 

em suas roupas e, por outro lado, disse que a conversa em seu 

celular não era com o corréu José Reis. 

Tal versão de Rogério, em si já bastante inverossímil e mesmo 

pueril quanto ao destino da admirável quantidade de maconha 

apreendida em seu poder, foi, porém, efetivamente contrariada pelos 

demais elementos de prova trazidos aos autos e que, de modo 

robusto, subscreve sua responsabilidade pela traficância aqui em 

julgamento.

Os policiais militares Paulo e Cássio narraram em seus 

testemunhos reunidos nos autos que realizavam patrulhamento de 

rotina quando receberam denúncia de que José Reis estava em frente 

à residência de Rogério supostamente fazendo entrega de drogas. 

Deslocaram-se até o local e, quando viraram a esquina, notaram a 

presença de três adolescentes conversando com José Reis que, ao 

visualizá-los, rapidamente adentrou ao imóvel de Rogério. Abordaram 

os menores e nada de ilícito foi encontrado. Assim, começaram a 

procurar José Reis e o encontraram nos fundos do quintal. Em busca 

pessoal ―  e isso é decisivo quanto a esse acusado ―  nada de ilícito 

foi encontrado em poder de José Reis. Nesse momento, porém, 

Rogério saiu de dentro da residência, oportunidade em que também 

realizaram busca pessoal e localizaram o valor de cento e sessenta e 

sete reais em dinheiro. Adentraram ao quintal e se deparam com 

Ellen, companheira de Rogério, que autorizou e acompanhou as 
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buscas, momento em que encontraram porções de drogas no meio 

das roupas dela, a qual afirmou que não sabia que haviam drogas ali. 

Indagada se Rogério e José Reis se conheciam, Ellen disse que sim, 

afirmando que eles mantinham amizade. Conduzidos até a delegacia 

de polícia, Ellen, na presença do delegado autorizou que verificassem 

seu celular, que era deixado com o marido que o utilizava para 

trabalhar, sendo constatada uma conversa onde Rogério fazia 

declarações que tinha que passar algum dinheiro para o Papito. 

Indagado, Rogério assumiu a propriedade da droga e declarou-se 

usuário.

Com efeito, não se há de desconsiderar o testemunho dos 

policiais militares tão-somente por conta de sua condição funcional. 

Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade 

profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua 

de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. 

Nesse sentido, assentou-se 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 (STJ  6ª T  AgRg no Ag 

1.158.921/SP  Rel. Maria Thereza de Assis Moura  j. 17.05.2011  

v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes 

julgados, todos unânimes: 5ª T  AgRg no AREsp 482.641/RJ  Rel. 

Jorge Mussi  j. 02.10.2014; 6ª T  AgRg no AREsp 234.674/ES  

Rel. Rogério Schietti Cruz  j. 22.05.2014; 6ª T  AgRg no REsp 

1.216.354/SP  Rel. Marilza Maynard  j. 27.03.14; 5ª T  AgRg no 

AREsp 366.258/MG  Rel. Laurita Vaz  j. 11.03.2014; 6a T  AgRg 

no AREsp 338.041/DF  Rel. Og Fernandes  j. 03.09.2013). Da 
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mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2ª T  RHC 

118.086/SP  Rel. Gilmar Mendes  j. 03.12.2013; 2ª T  HC 

116.437/SC  Rel. Gilmar Mendes  j. 04.06.2013; 1ª T  HC 

73.518/SP  Rel. Celso de Mello  j. 26.03.1996.

Ellen, esposa de Rogério, disse que estava saindo do banheiro 

quando se deparou com os policiais dentro da residência e do outro 

lado da rua seu esposo já estava algemado. Afirmou que não 

conhecia José Reis. Ressaltou que mantém relacionamento com 

Rogério há sete anos e que sempre soube que ele era usuário de 

maconha. À época dos fatos ele trabalhava como vendedor e estava 

com o aparelho celular há três meses. Autorizou os policiais 

adentrarem à residência e os ajudou a procurar os entorpecentes, que 

encontraram somente dois pedaços de droga e nenhuma porção. Em 

relação ao depoimento na delegacia disse que foi coagida.

A testemunha de defesa Jéssica, não presenciou os fatos, 

asseverando ser vizinha de Rogério, o qual sabe que é usuário de 

droga e de conhecer José Reis apenas de vista.

A testemunha Rodrigo afirmou que sua genitora é vizinha dos 

acusados e já presenciou os mesmos conversando.

 Já a testemunha Letícia, vizinha de Rogério, disse que conhece 

José Reis, pois ele há tempos atrás residiu nas imediações. No dia 

dos fatos passava pelo local e ficou parada na esquina, de onde viu a 

ocorrência. Presenciou um policial adentrar a residência e sair com as 

drogas em mãos. Destacou que José Reis dizia que não tinha nada a 
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ver com aquilo e que estava esperando um rapaz de nome Rodrigo 

para limpar o quintal para ele.

Camila, filha de José Reis, disse que seu pai trabalhava. Estava 

próxima ao local dos fatos e soube que José Reis estava sendo 

abordado. Viu as drogas, bem como um rolo de insufilme nas mãos 

do policial.

Enfim, realmente não há como recusar a responsabilização de 

Rogério, que confessou a produção desse ilícito de tráfico de drogas 

perante a autoridade judicial. Aliás, Rogério admitiu mesmo a 

traficância eventual de drogas. No caso, sua versão que mantinha 

consigo quase setecentos gramas de maconha para seu consumo 

próprio é simplesmente inconvincente e inverossímil, até porque se 

cuida de uma quantidade excessiva para um destino simplesmente 

individual. Antes, aliada essa quantidade com a admissão do Rogério 

que realmente praticava a traficância eventualmente, assim como 

com a absoluta falta de demonstração de que iria se abastecer com 

um volume dessa ordem apenas para satisfazer o próprio consumo, 

forma todo um quadro simplesmente conclusivo da traficância aqui 

afirmada pelo Ministério Público e que, infelizmente, não tem como 

ser recusada.

Com efeito, a caracterização do crime de tráfico de 

entorpecentes sequer depende necessariamente de prova flagrante 

da entrega das substâncias a terceiros, sendo suficientes os 

elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as 

circunstâncias da apreensão da droga para evidenciar a conduta 

voltada para traficância. No presente caso, a versão de inocência do 
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acusado Rogério quanto à traficância, tal como apresentada, 

simplesmente não convence. Mostrou-se sempre imprecisa e, afinal, 

nada mais deixou nítido que sua clara intenção em esconder os fatos.

Igualmente, cabe pontuar que a confissão da traficância 

realizada por Rogério encontra respaldo em toda a prova colhida, 

apesar de narrar versão fantasiosa para ter adquirido quantidade 

expressiva de maconha somente para abastecer o próprio consumo.

Assim, só resta manter a condenação de Rogério pela 

mercancia ilícita.

Já em relação a José Reis, todavia, a solução é inversa.

Desde o início, realmente a prova era avara que ele estivesse 

efetivamente em qualquer negociação com Rogério quanto à droga 

apreendida com este último. Eram certamente vizinhos e, portanto, 

não espanta que se conhecessem e que mantivessem alguma 

amizade recíproca. Por outro lado, admitiu José Reis que estava com 

um cigarro de maconha ―  repita-se: não apreendido e estranho à 

presente imputação ―  que, portanto, justificaria sua tentativa de fuga 

quando da visualização da chegada dos policiais. Finalmente, as tais 

denúncias anônimas em seu desfavor não foram, no caso, 

acompanhadas de qualquer consistência para embasar uma 

condenação criminal dessa magnitude.

Assim, quanto a José Reis é de melhor cautela a solução de 

improcedência da imputação, ainda que o seja pela ótica estritamente 

residual da inexistência de melhores elementos para a resposta 

adversa.
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A pena pela traficância de Rogério, no entanto, merece algum 

reparo.

Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59 

do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, quanto a Rogério foi a 

pena-base do crime do artigo 33, caput da Lei Antidrogas fixada 

acima do mínimo legal. O acréscimo em relação à pena mínima legal 

foi então motivado pela quantidade das substâncias apreendidas. O 

aumento foi de um sexto (1/6), perfazendo cinco (5) anos e dez (10) 

meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) 

dias-multa, no patamar mínimo. 

Todavia, à vista do entendimento mais recente subscrito pelo 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, zelando para que a 

quantidade e variedade das drogas apreendidas não incidam 

duplamente no cômputo da pena em desfavor do agente (Pleno  HC 

112.776/MS  Rel. Teori Zavascki  j. 19.12.2013  m.v.; Pleno  HC 

109.193/MG  Rel. Teori Zavascki  j. 19.12.2013  v.u.; 1ªT  HC 

120.146/SP  Rel. Dias Toffoli  j. 22.04.2014  m.v.; 2ªT  HC 

121.239/SP  Rel. Ricardo Lewandowisk  j. 18.03.2014  v.u.), de 

melhor cuidado que esse fator se reserve para consideração adiante, 

somente na terceira fase do método trifásico disposto no artigo 68, 

caput do Código Penal. Portanto, mostra-se mais ajustado, nesse 

contexto estritamente normativo, aplicar como pena-base a padrão 

legal mínimo de cinco (5) anos de reclusão e pagamento de 

quinhentos (500) dias-multa, para cada um dos acusados.

Na segunda fase, com o novo redimensionamento das penas, 

frise-se que se faz inoperante a atenuante da confissão espontânea, 
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posto que esta não comporta o condão de influir na pena para 

patamares inferiores ao mínimo legal (Súmula 231 do Superior 

Tribunal de Justiça), mantendo-se sua pena, também, no patamar em 

que se encontra. Não há outras atenuantes ou agravantes a serem 

ponderadas.

Já na terceira fase, verifica-se que não restou configurada a 

causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, 

da referida Lei Antidrogas.

É certo que o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 menciona 

o termo imediações como fator espacial de incidência da causa de 

aumento referente à proximidade do tráfico de drogas a 

estabelecimento de ensino ou congênere. Considerando que a leitura 

penal mais apropriada é sempre aquela mais restritiva, há de se 

entender por imediação aquela situação geográfica em que nada se 

intercala entre dois pontos, isto é, em que os dois pontos estão 

geograficamente juntos, em contato um com o outro, sem que nada 

se coloque como obstáculo ou distância física entre ambos. O próprio 

sentido etimológico do termo chama a atenção para uma posição em 

que nada se coloca entre duas coisas. Emerge, disso, o critério 

segundo o qual é importante, então, que haja curto contato visual 

entre o local da traficância e o estabelecimento de ensino ou similar 

para que se possa, uma vez assentada essa leitura mais restritiva, 

fundar a causa de aumento em referência.

No caso, a denúncia menciona que o estabelecimento em 

questão seria uma simples creche, ou seja, local para recolhimento 

diurno de crianças comumente em idade pré-escolar que, também 
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comumente, não seriam contaminadas nem consumidoras de drogas 

ilícitas. Assim, a prática da traficância de Rogério, ao menos em linha 

de princípio, não seria mais facilitada pela aludida proximidade. De 

todo modo, a natureza de tal estabelecimento ficou pouco explorada 

na prova dos autos.

Por outro lado, importa também recordar a refração, pelo direito 

penal moderno, da chamada responsabilidade penal estritamente 

objetiva. A admissão da causa de aumento tributável à situação 

geográfica em que se operou a traficância reclama prova verossímil 

que o agente tinha conhecimento dessa imediação, ou seja, que ele 

então sabia que a traficância que cometia era realmente imediata ao 

estabelecimento que a norma busca preservar.

Acontece que, nos núcleos populacionais confusamente densos 

em que vivemos ―  que, aliás, marcam o traço urbanístico de nossa 

contemporaneidade ―  não é possível dizer que todos sabemos a 

localização certa de tais ou quais estabelecimentos, mesmo nas ruas 

que frequentamos cotidianamente. Infelizmente, nem todos estamos 

igualmente arraigados na geografia da comunidade em que vivemos. 

Sem prova verossímil que o agente sabia da localização do 

estabelecimento que a norma busca preservar, também não há de 

incidir, portanto, a causa de aumento em referência.

De resto, repita-se, prova alguma foi produzida que, no caso 

concreto em específico, a traficância foi produzida direta ou 

indiretamente com o aproveitamento dessa aventada situação 

geográfica, não se aplicando, por consequência, a razão de ser desse 

grave aumento atribuído pela norma em comento.
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Ainda na terceira fase, não cabe incidir qualquer outra causa de 

aumento ou redução de pena, em qualquer intensidade. É que, com o 

devido respeito para leituras diversas, tem-se que a quantidade total 

de drogas apreendidas ―  678,2 gramas de maconha ―  realmente é 

incompatível com o instituto disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da 

Lei 11.343/2006, no repetido entender de diversos julgados desta 2ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, sempre com as 

vistas voltadas para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

De fato, quantidades assim mais exuberante apontam cuidar-se de 

Rogério, infelizmente, de pessoa com mais sério e complexo 

envolvimento com a criminalidade, distanciando-se da situação de 

traficante puramente avulso e ocasional, em favor de quem 

sabidamente se instituiu o redutor legal em foco.

Quantidades mais relevantes de drogas ilícitas ―  como aqui 

observado, 678,2 gramas de maconha ―  expressam uma situação 

criminógena concretamente mais preocupante e importante que, 

obviamente, reclama atenção penal igualmente mais cuidadosa. É 

que, independentemente dos critérios específicos de quantificação da 

pena-base, em princípio não cabe a substituição da pena privativa de 

liberdade por penas restritivas de direitos quando o caso versar sobre 

tráfico de natureza mercantil, de cunho mais exponencial e mais nítido 

perfil econômico, praticado em circunstâncias mais veementes, em 

favor de um número muito maior de consumidores indistintos, com 

também maior ofensa à saúde pública e ao controle sobre o consumo 

de drogas pela população. O tráfico de drogas, quando cometido em 

tons comerciais assim demasiadamente explícitos, caracteriza-se por 

engendrar toda uma economia criminal mais exuberante, ousada e 
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complexa, sabidamente de difícil desmonte para o Estado. Reúnem-

se aqui, portanto, circunstâncias concretas que, em conjunto, fazem 

com que as penas restritivas se mostrem, ponderada ainda a 

trajetória do direito brasileiro nesse tema, concretamente insuficientes 

para a reprovação e prevenção do ilícito (Código Penal, artigo 44, 

inciso III, em sentido adverso).

Frise-se que a substituição por penas restritivas de direitos é 

instituto normativo que, em tese, há de ser reservada para aquelas 

hipóteses diferenciadas e muito mais brandas de traficância, 

preferencialmente cometidas em caráter avulso ou mesmo 

meramente gratuito, às vezes mesmo circunscritas a relacionamentos 

sociais concretos. Aí sim, em tese, poder-se-ia cogitar eventualmente 

da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, com um tratamento penal mais individualizado ao agente e, 

de outro lado, bem calibrado pela pouca conflituosidade social 

comportada pelo ilícito.

Essa situação puramente ocasional, no entanto, não é aquela 

sobre a qual aqui nos debruçamos e que nos demanda, infelizmente, 

uma sanção privativa de liberdade mais eloquente e afirmativa que, 

também por tais razões, não há de ser condicionalmente suspensa 

(Código Penal, artigo 77, inciso II, em sentido inverso). Pelas mesmas 

razões, o fechado é o regime compatível e mais adequado para 

cumprimento inicial dessa pena e, imposto aqui pela maior 

reprovabilidade da conduta, sequer tem Rogério como socorrer-se da 

ferramenta disposta no parágrafo 2º o artigo 387 do Código de 

Processo Penal, ferramenta esta que se reserva exclusivamente para 
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aqueles casos em que o regime inicial se baseia tão-somente na 

longevidade da pena.

Em face do exposto, dá-se parcial provimento aos recursos 

interpostos pelas Defesas para absolver José Reis de Souza e 

Rogério da Silva, com fulcro no artigo 386, inciso II do Código de 

Processo Penal, da prática do delito disposto no artigo 35, caput da 

Lei nº 11.343/2006, bem como, agora com fundamento no inciso VII 

da mesmo dispositivo processual penal, para absolver José Regis de 

Souza da imputação de autoria de infração à norma do artigo 33, 

caput da Lei 11.343/2006, mantida, porém, a condenação de Rogério 

da Silva por infração à norma do artigo 33, caput da Lei 

11.343/2006, reduzindo sua pena total, individual e definitiva para 

cinco (5) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime 

prisional fechado, acrescida do pagamento de quinhentos (500) 

dias-multa, estimados estes no piso legal, mantida, no mais e em 

face desse acusado, a sentença originária, comunicando-se com 

urgência aos dois respectivos Juízos da execução, nos termos da 

Portaria 05/2016 da Presidência da Seção de Direito Criminal deste 

Tribunal de Justiça e expedindo-se, de imediato, alvará de soltura 

clausulado em favor de José Reis de Souza.

Mazina Martins

Relator
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