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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000457-
92.2017.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante ALEX 
MARQUES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu, apenas para fixar o regime inicial 
aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença combatida. Vencido o E. Revisor que 
negava provimento e não declara.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.

São Paulo, 16 de maio de 2018.

REINALDO CINTRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0000457-92.2017.8.26.0630

Apelante: Alex Marques de Sousa 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Americana

Voto nº 7346

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput e §4º, da Lei nº 
11.343/06. Ameaça. Art. 147, do CP. Desacato. Art. 331, 
do CP. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. 
Assim, não há que se falar em desclassificação para o 
crime do art. 28, da Lei Antidrogas. Possibilidade de 
imposição de regime inicial diverso do fechado ao 
condenado por “tráfico privilegiado, visto que tal delito não 
é mais equiparado a hediondo. Precedentes do C. STJ e do 
E. STF. Substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos não é possível. Recurso parcialmente 
provido.

Trata-se de apelação interposta por ALEX MARQUES DE 

SOUSA em face da r. sentença condenatória que julgou procedente o pedido inicial, 

condenando o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, 

pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33, caput e §4º, 

da Lei nº 11.343/06, além de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, com base 

no artigo 147, do Código Penal (CP) e 06 (seis) meses de detenção, pelo delito do 

artigo 331, do CP, combinadas as infrações com o artigo 69, do CP.

A denúncia foi oferecida, o réu devidamente notificado, 

apresentou resposta escrita. A denúncia foi recebida às fls. 228/229.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em 

apartado).

Sobreveio a sentença condenatória às fls. 284/290.
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O réu apresentou apelação às fls. 301/314, requerendo a 

desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, 

pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a 

fixação do regime aberto.

Em contrarrazões de fls. 332/338, o Ministério Público 

requereu o desprovimento do recurso defensivo.

Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 

349/360) opinando desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

Consta da denúncia que no dia 07 de agosto de 2017, por 

volta das 5h, na Av. Da Saudade, nº 677, interior de um posto de combustível, em 

Americana, ALEX MARQUES DE SOUSA trazia consigo, para fins de tráfico de 

drogas, 14 (catorze) porções de maconha, pesando aproximadamente 30g (trinta 

gramas), além da quantia de R$ 19,00 (dezenove reais) advindas do tráfico de 

drogas.

Foi acusado, também, de ter ameaçado os agentes públicos 

Sérgio Rodrigues de Souza Sampaio e Lorenzo Mazzuti Sobral, no exercício de suas 

funções, de causar-lhes mal injusto e grave, bem como de ter desacatado os agentes 

mencionados (fls. 221/223).

A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas 

pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/11), boletim de ocorrência (fls. 

13/16), exibição e apreensão (fls. 17/19), laudo de constatação provisório (fls. 

20/21), laudo pericial (fls. 158/160), bem como pela prova oral colhida.
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O réu foi ouvido em juízo e negou a prática do delito. Disse 

que veio de Sumaré para Americana e que parou em um posto na companhia de um 

parente. Foi abordado e revistado por policiais. Nada foi encontrado com ele. Não 

estava com drogas. Tinha apenas R$ 19,00, celular, chave e documento da 

motocicleta. No tocante aos delitos de ameaça e desacato, confirmou que houve 

discussão, mas disse que não proferiu ameaças.

O funcionário do posto de combustível, André, não 

presenciou a revista policial.

O policial Sérgio Sampaio prestou depoimento em juízo e 

contou que havia notícias acerca da prática de tráfico de drogas no posto de 

combustível, razão pela qual ele e seu colega foram ao local averiguar. Encontraram 

o acusado, que tinha as mesmas características, já que sabia que a pessoa chegaria de 

moto no local. Abordaram o réu na loja de conveniência, mas ele resistiu, 

ameaçando os milicianos e desacatando-os. Assim, levaram-no para o plantão 

policial, onde o revistaram. Encontraram catorze porções de maconha dentro de uma 

latinha.

Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se 

entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre 

atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no 

exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável 

eficácia probatória” (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).

No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:

“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 
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desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais 

incumbidos, por dever de ofício, da 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." (HC 74.608-0, 

Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).

 Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos 

policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham 

motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante. 

A quantidade dos entorpecentes apreendidos, além das 

circunstâncias em que foram encontrados, demonstram que se destinavam, 

efetivamente, à prática do tráfico de drogas, não sendo possível se cogitar em 

desclassificar para o delito do artigo 28, da Lei Antidrogas. Ademais, destaca-se que 

o apelante sequer confirmou a propriedade dos entorpecentes e que era dependente 

químico.

Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima, 

patentes a autoria e a materialidade do delito, que sequer foram objeto de recurso.

No tocante à reprimenda imposta, a pena-base foi fixada no 

piso legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis. 

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Foi aplicado o redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 
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em 2/3, grau máximo.

No atinente ao regime inicial de pena, insta salientar que esta 

Relatoria, revendo posicionamento antes adotado, e considerando a superação do 

entendimento da Súmula nº 512 do C. STJ, tendo em vista que o Tribunal da 

Cidadania passou a acompanhar o posicionamento do E. STF, no sentido de que o 

tráfico com a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, não é delito 

hediondo (v. STF. Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 e 

STJ. Pet nº 11.796/DF), não há razão para se cogitar da aplicação do disposto no 

art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, sendo certo que, quanto ao crime de “tráfico 

privilegiado”, há que se proceder a adequação do regime inicial de cumprimento de 

pena como nos demais delitos “comuns”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

TRÁFICO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.464/2007. FIXAÇÃO DE 

REGIME DIVERSO DO INICIAL FECHADO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 

PARECER ACOLHIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo 

orientação do Supremo Tribunal Federal, considera 

possível, em tese, a fixação de regime inicial diverso do 

fechado aos condenados pelo delito de tráfico de drogas - a 

despeito da hediondez da conduta típica -, sem perder de 

vista as particularidades do caso concreto.

2. Embargos de divergência acolhidos, a fim de 

determinar o retorno dos autos à Quinta Turma para 

reapreciação do recurso especial no ponto”.

(STJ, EREsp 1285631/SP, Rel. Min. Sebastião 
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Reis Júnior, 3ª Seção, j. 24/10/2012).

De igual teor: HC 422.546/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares 

da Fonseca, C. 5ª Turma j.  07/12/2017; HC 400.059/RS, Rel. Min. Maria Thereza 

de Assis Moura, C. 6ª Turma, j. 05/12/2017.

Neste E. Tribunal, também há julgados recentes no mesmo 

sentido: Apelação nº 0004278-42.2013.8.26.0405, C. 5ª Câmara Criminal 

Extraordinária, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 25/08/2017; e Apelação nº 

0007271-78.2015.8.26.0408, C. 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Osni 

Pereira, j. 05/09/2017.

Sendo assim, conclui-se que, em se tratando de crime de 

tráfico com a causa redutora do §4º do art. 33, a imposição do regime inicial de 

cumprimento de pena deve levar em conta o disposto no art. 33 do CP.

No caso, o réu não é reincidente, não há circunstâncias 

judicias desfavoráveis a ele e o montante de pena aponta para o regime aberto.

Ademais, observe-se que, em que pese a recente edição da 

Resolução nº 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão 

em penas restritivas de direitos", presente no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, tal 

benefício não é possível tendo em vista também os efeitos nocivos do crime de 

tráfico de entorpecentes, que geram profundas feridas na sociedade atual, e revelam 

a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública e o bem estar 

social, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do art. 44, do 

Código Penal (CP), qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime indicarem que 

essa substituição seja suficiente”.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso do réu, apenas para fixar o regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a r. 
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sentença combatida.

Reinaldo Cintra
Relator
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