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APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ART.  33  DA LEI  N.º  11.343/2006.  SENTENÇA
PROFERIDA.  DESCLASSIFICAÇÃO.
CONSUMO.  ART.  28  DO  MESMO  DIPLOMA
LEGAL.  INSATISFAÇÃO  MINISTERIAL.
ACERVO  PROBATÓRIO.  INTUITO  DE
COMÉRCIO  DA  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS.
ÔNUS  PROBATÓRIO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. ART. 156, CPP. DESCUMPRIMENTO.
PRINCÍPIO  IN DUBIO PRO REO.  APLICAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

A Lei n.º 11.343/2006 (art.  28, §2º)  indica como
deverá ser dirimida eventual dúvida a respeito da
capitulação a ser atribuída a quem é encontrado
na  posse  de  substância  entorpecente,  em
desacordo  com  as  determinações  legais,  com
destaque  para   a  natureza  e  a  quantidade  da
droga,  bem como local  e  condições em que se
desenvolveu a ação.

No preceito primário dos delitos de tráfico (art. 33,
caput da  Lei  n.º  11.343/2006)  e  de   uso  de
substância entorpecente (art. 28, caput do mesmo
diploma  legal),  constata-se  a  conduta  “trazer
consigo”,  motivo pelo qual  as circunstâncias em
que praticado o delito deverão ser aferidas, a fim
de  averiguar  em  qual  das  figuras  típicas
enquadra-se a conduta do agente.

O  Código  de  Processo  Penal  (art.  156,  caput)
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estatui que incumbe ao Ministério Público o ônus
de  comprovar  as  alegações  da  acusação
aventadas na exordial.

Não  tendo  o  Parquet  comprovado  que  a  droga
apreendida em poder de apenado era destinada
ao comércio no interior do próprio presídio, não há
de  se  reformar  a  sentença  lançada  pelo  juízo
singular  que  desclassificada  a  conduta
inicialmente  capitulada  como  tráfico  de  drogas
para uso de substância entorpecente.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade,  em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl. 177) interposta pelo Ministério

Público Estadual contra a sentença proferida pelo juízo de direito da Vara de

Entorpecentes da Capital (fls. 167/171), que absolveu o acusado,  Alexandre

Alves  Barbosa  dos  Santos,  da  imputação  atribuída  na  inicial  acusatória,

precisamente  de  que,  no  dia  20  de  julho  de  2011,  teria  praticado  o  delito

previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, ao tentar ingressar, na Penitenciária

de Segurança Juiz Hitler Cantalice, portando maconha.

Nas razões recursais (fls. 178/184), alega, em suma, que, diante

das provas colhidas no decorrer da instrução criminal,  não havia dúvidas a

respeito da autoria e da materialidade delitivas. Assim, deveria ser a sentença

reformada, para que o denunciado fosse condenado nas penas do art. 33 da

Lei n.º 11.343/2006.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao oferecer as contrarrazões (fls. 186/189), a defesa pretende o

desprovimento do recurso, sob a assertiva de que os elementos coligidos nos

autos justificam os termos da sentença proferida pelo juízo singular.

A Procuradoria de Justiça (fls. 193/195) opina pelo provimento do

apelo. Justifica que a conduta restou caracterizada no fato do acusado “manter

em seu poder” a substância entorpecente.

É o relatório.

VOTO

Narra  a  inicial  acusatória  que  o  denunciado,  Alexandre  Alves

Barbosa dos Santos, no dia 20 de julho de 2011, foi preso em flagrante ao

tentar entrar na Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice, onde

cumpria  pena  no  regime  semiaberto,  portando  quantidade  de  substância

entorpecente.

Consta  que,  após os agentes  penitenciários o terem revistado,

quando ingressava para recolhimento noturno, tentou se livrar do embrulho que

estava nas mãos.  Submetido o conteúdo a exame pericial, constatou-se tratar-

se de maconha.

Concluída  a  instrução  criminal,  a  magistrada  singular  lançou

sentença em que julgou extinta a punibilidade, sob o argumento de que, diante

da dúvida quanto ao intuito mercantil,  deveria ser a conduta desclassificada

para uso de substância (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006) e, consequentemente,

reconhecida a extinção da punibilidade, pelo cumprimento de penalidade, já

que o acoimado teria permanecido preso por mais de 06 (seis) meses.

Desembargador João Benedito da Silva
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Insatisfeito, o órgão ministerial busca a reforma do decisum, para

que o denunciado seja condenado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.º

11.343/2006.

Pois bem. A própria Lei n.º 11.343/2006 (art. 28, §2º) indica como

deverá ser dirimida eventual dúvida a respeito da capitulação a ser atribuída a

quem é encontrado na posse de substância entorpecente, em desacordo com

as determinações legais. Destacam-se a natureza e a quantidade da droga,

bem como local e condições em que se desenvolveu a ação:

Art.  28.   Quem adquirir,  guardar,  tiver  em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas  sem  autorização  ou  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar será submetido às
seguintes penas:
(...)
§  2o   Para  determinar  se  a  droga  destinava-se  a
consumo  pessoal,  o  juiz  atenderá  à  natureza  e  à
quantidade da substância  apreendida,  ao local  e  às
condições  em  que  se  desenvolveu  a  ação,  às
circunstâncias  sociais  e  pessoais,  bem  como  à
conduta e aos antecedentes do agente.

Na questão em discussão, no tocante à natureza (maconha) e à

quantidade  apreendida  (12,74g),  tem-se  que,  ao  menos  de  forma  inicial,

deveria ser tida como destinada ao uso pessoal, mesmo porque, segundo o

laudo de fl.08, estava acondicionada em forma de tablete, o que, em tese, não

indica o intuito de comércio. Deverão, pois, ser analisadas as circunstâncias

em que praticado o delito.

Neste contexto,  ainda na Delegacia de Polícia,  Athila  Hudson

Ferreira de Melo,  agente penitenciário, relatou que haviam lhe informado a

respeito da apreensão da droga, encontrada em poder do recorrido, que teria

tentado se desfazer da substância:

(…)  QUE,  hoje  (20/07/2011),  quando  chegou  na
Penitenciária,  foi-lhe  repassado  que,  ontem
(19/07/2011), por volta das 19:30 horas, no momento

Desembargador João Benedito da Silva
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de uma revista habitual, foi encontrado um tablete de
substância  semelhante  à  maconha  com  o  apenado
ALEXANDRE ALVES BARBOSA DOS SANTOS, QUW
tentou se desfazer da citada substância, jogando-a ao
chão do local próximo onde estava; QUE soube que,
após este fato, o Sr. ALEXANDRE ALVES BARBOSA
DOS SANTOS foi transferido para o isolado.

No mesmo sentido são as declarações de Diego Marson (fl. 06),

que, de igual forma, não presenciou os fatos.

Ouvido perante a autoridade policial (fls. 07), o apelado negou a

prática delitiva. Afirmou que, por ter sido encontrada a substância apreendida, e

não  sabendo  a  quem  atribuir  a  propriedade,  imputaram-lhe  falsamente  a

conduta de tráfico.

Ainda na fase inquisitorial,  Jonathan Silva  de Oliveira  (fl.  47)

relatou que, ao perceber que o increpado estava em poder de um pacote e que

teria tentado dele se desfazer, aproximou-se do recorrido, quando, então, foi

constatado o conteúdo:

(…)  QUE  estava  de  plantão,  na  Penitenciária  de
Segurança  Média  Juiz  Hitler  Cantalice,  no  dia
19/07/2011; QUE, no instante de uma revista habitual,
durante a entrada dos apenados, por volta das 19:40
horas,  solicitou que o apenado ALEXANDRE ALVES
BARBOSA DOS SANTOS adentrasse até o local onde
são realizadas as revistas, haja vista ter percebido que
o apenado estava com um pequeno pacote em suas
mãos;  QUE  o  apenado  ALEXANDRE  ALVES  não
atendeu à solicitação do ora declarante e começou a
se afastar, lentamente; QUE o ora declarante se dirigiu
até o apenado ALEXANDRE ALVES e segurou o braço
dele,  instante  em  que  o  mesmo  deixou  cair  um
pequeno  pacote  no  chão,  contendo  substância
semelhante à maconha; QUE em razão de tal fato, o
apenado ALXANDRE ALVES foi conduzido ao isolado. 

As informações delineadas por Jonathan Silva de Oliveira foram

corroboradas por  Fabrício Freire de Araújo (fls. 48) e por  Marcelo Diniz de

Lourenço Filho (fls. 49), em inteiro teor.

Desembargador João Benedito da Silva
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Já  sob  o  crivo  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  foi  o

denunciado novamente  interrogado  (fls.  115/118),  defendendo  a  mesma

versão anterior: não era o proprietário da droga encontrada. Disse, contudo, ser

usuário de droga, apesar de não estar na posse do entorpecente:

(…)  Que  não  estava  com  um  pequeno  pacote  nas
mãos, quando chegou no presídio estava apenas com
uma bolsa nas costas; Que foi revistado pelos agentes
e nada foi encontrado em seu poder; Que não deixou
cair um pacote no chão; Que o pacote encontrado no
chão estava distante do interrogando; Que dentro do
pacote,  segundo  o  agente,  havia  maconha;  Que  é
usuário  de  maconha,  como  reafirma  que  a  droga
apreendida não lhe  pertencia;  Que a  época  do  fato
estava  cumprindo  pena  na  média  há  cinco  ou  seis
meses; (...)

Jonathan  Silva  de  Oliveira (fl.  122)  ratificou  as  informações

prestadas  perante  a  autoridade  policial.  No  entanto,  nada  acrescentou  a

respeito de indícios de que a droga encontrada seria destinada ao tráfico no

interior da Penitenciária:

(…)  Que,  confirma  integralmente  as  declarações
prestadas na esfera policial e lidas nesta oportunidade;
Que  a  época  do  fato  estava  de  plantão  na
Penitenciária Média; Que o acusado estava entrando
no  presídio  e  o  depoente  pediu  que  ele  retornasse
para ser submetido a revista; Que ele não atendeu e
continuou andando; Que novamente ordenou que ele
retornasse  e  mais  uma  vez  ele  não  atendeu;  Que
então foi até ele e o segurou pelo braço; Que naquele
instante  ele  deixou  cair  um  pacote  que  trazia  nas
mãos; Que o depoente apanhou o pacote e verificou
que no seu interior havia uma substância semelhante
a maconha; Que não recorda qual foi a versão dele
naquele  momento;  Que  viu  o  acusado  entrando  no
presídio com um pacote nas mãos; Que também viu
ele soltando um pacote; Que o acusado não tinha sido
revistado  antes  de  tentar  entrar  no  presídio;  Que  o
pacote  estava  nas  mãos  do  acusado  e  quando  ele
soltou  caiu  próximo  aos  pés  dele;  Que  não  sabe
informar a respeito do comportamento do acusado no
presídio; (…) Que, o depoente e os agentes Marcelo
Diniz  e  Fabrício  fizeram  a  abordagem  ao  acusado;
Que não tinha  ouvido falar  que  o  acusado  já  havia

Desembargador João Benedito da Silva
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tentado  levar  droga  para  o  presídio;  Que  não  sabe
informar quanto tempo ele está no semiaberto.

Marcelo  de  Lourenço  Filho (fl.  130)  também  confirmou  o

depoimento  prestado  na  fase  inquisitorial.  Apesar  de  reconhecer  que  o

recorrido tentou se desfazer da droga, quando abordado pelo agente Jonathan,

não trouxe qualquer informação no sentido de apontar o intuito de comércio do

entorpecente:

(…) Que os agentes do plantão seguinte conduziram o
acusado até a delegacia, mas foi durante o plantão do
depoente que a droga foi encontrada; Que presenciou
quando  o  acusado  jogou  o  pacote  contendo
substância que aparentava ser maconha; Que não se
recorda se foi indagado ao acusado qual era o destino
a  ser  dado  aquela  droga;  Que  não  lembra  se  ele
assumiu na propriedade da droga; (...)

Diante de todas as declarações colhidas, não há dúvidas de que a

droga a que alude o laudo provisório  (fl.  08)  e  o definitivo (fl.  152)  era de

propriedade  do  acusado,  que  tentava  ingressar  na  Penitenciária  com  a

maconha,  mas,  ao  perceber  que  seria  abordado  pelos  agentes,  tentou  se

desfazer do entorpecente. 

Inquestionável,  pois,  autoria  e  materialidade  delitivas.  Deve-se,

pois, a partir de então fazer subsunção da conduta a determinado tipo penal.

Ora, no preceito primário dos delitos de tráfico (art. 33,  caput da

Lei n.º 11.343/2006) e de uso de substância entorpecente (art. 28,  caput do

mesmo diploma legal), contata-se a conduta “trazer consigo”:

Art.  28.   Quem adquirir,  guardar,  tiver  em depósito,
transportar  ou  trouxer  consigo,  para  consumo
pessoal,  drogas  sem  autorização  ou  em  desacordo
com  determinação  legal  ou  regulamentar  será
submetido  às  seguintes  penas:  (SEM  GRIFOS  NO
ORIGINAL)

Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter

Desembargador João Benedito da Silva
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em  depósito,  transportar,  trazer  consigo,  guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar: (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

A distinção entre os tipos penais será aferida, pois, segundo as

regras já enumeradas anteriormente: natureza e quantidade, bem como local e

condições em que se desenvolveu a ação (art. 28, §2º da Lei n.º 11.343/2006):

(...)
§  2o   Para  determinar  se  a  droga  destinava-se  a
consumo  pessoal,  o  juiz  atenderá  à  natureza  e  à
quantidade da substância  apreendida,  ao local  e  às
condições  em  que  se  desenvolveu  a  ação,  às
circunstâncias  sociais  e  pessoais,  bem  como  à
conduta e aos antecedentes do agente.

A quantidade,  a  natureza  e  a  forma  de  acondicionamento  da

maconha apreendida, como já pontuado, não retratam o intuito de comércio de

entorpecente.  Resta,  apenas,  averiguar  as  condições  e  o  local  em que  se

desenvolveu a ação.

Com efeito, é indiscutível que a apreensão de droga, dentro de

Presídio,  em poder  de  apenado  que cumpre  pena,  seja  qual  for  o  regime,

acarreta  consequências  graves.  Assim,  uma  vez  descoberto  porte  da

substância ilícita, não há dúvidas de que o primeiro comportamento do acusado

é tentar se desfazer do entorpecente, como meio de evitar futura punição.

Diante do acervo probatório colhido, não é outro o entendimento a

ser firmado. Quando ouvidos, seja na Delegacia de Polícia, seja em juízo, os

agentes penitenciários que presenciaram o fato nada mencionaram a respeito

do intuito de comércio. Pior: um deles,  Marcelo de Lourenço Filho  (fl. 130)

sequer soube informar se chegou a ser indagado qual o destino a ser dado

àquela droga. E mais. Nenhum deles sabia informar se o acoimado já havia

tentado  ingressar  no  estabelecimento  prisional,  outras  vezes,  em poder  de

entorpecentes.

Desembargador João Benedito da Silva
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Dessa  forma,  acertada  foi  a  decisão  da  juíza  monocrática,  ao

desclassificar  a  conduta  inicialmente  atribuída  ao  recorrido  (tráfico)  para

consumo  de  substância  entorpecentes,  tendo  em  vista  apenas  indícios  de

prática  de  tráfico  de  drogas,  em especial,  porque  o  Ministério  Público  não

cumpriu com o ônus que lhe é imposto pelo art.  156 do CPP (“A prova da

alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício”).

Eis  o  seguinte  aresto,  trilhando  o  mesmo  posicionamento,  no

sentido  de  que  a  ausência  de  provas  cabais  do  intuito  de  comércio   do

entorpecente possibilita  a desclassificação da imputação de prática de tráfico

de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) para o consumo de entorpecentes

(art. 28 do mesmo diploma):

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA DESTINAÇÃO
COMERCIAL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IN
DUBIO  PRO  REO.  CONFISSÃO  DO  PORTE  DE
DROGA  PARA  CONSUMO  PRÓPRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28
DA  LEI  Nº  11.343/06.  NECESSIDADE.  RECURSO
PROVIDO.  1.  Embora  reste  incontroverso  no
caderno processual a materialidade e a posse do
entorpecente  pelo  acusado,  não  há  provas
inequívocas  da  participação  dele  no  comércio
ilícito  de  drogas,  sendo,  portanto,  impositiva  a
desclassificação para o delito de uso, até mesmo
pela reduzida quantidade apreendida e ausência de
qualquer  indicativo  de  que  ele  se  dedique  à
traficância.  2.  Recurso  provido.  (TJMG;  APCR
1.0481.13.015173-3/001;  Rel.  Des.  Eduardo  Brum;
Julg. 10/09/2014; DJEMG 16/09/2014) (SEM GRIFOS
NO ORIGINAL)

Também a respeito da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33  DA  LEI  Nº  11.343/06.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PALAVRA DOS
POLICIAIS.  DÚVIDAS  SOBRE  AS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO. 1.  O réu
foi  condenado  pela  prática  do  crime  de  tráfico  de

Desembargador João Benedito da Silva
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drogas, na forma do art. 33, §4º, da Lei de drogas, à
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, substituída por duas penas privativas de
direitos,  consistentes  em  prestação  de  serviço  à
comunidade  e  prestação  pecuniária  no  valor  de  01
salário mínimo, além de pagamento de 600 dias-multa
à  razão  de  1/30  do  salário  mínimo.  Em  recurso,  a
defesa alega,  em síntese,  que o conjunto probatório
dos  autos  é  insuficiente  para  sustentar  um  Decreto
condenatório  do  acusado.  Indica,  no  ponto,  que  a
prova cinge-se à palavra dos policiais militares, além
de não estar provada a traficância. Refere que o réu é
usuário  de  drogas.  Alternativamente,  pede  que  sua
conduta seja desclassificada para aquela prevista no
art. 28 da Lei de drogas. 2. Não houve dúvida que a
droga  foi  apreendida  com  o  acusado.  O  relato  dos
policiais  assim  como  a  confirmação  do  réu  foi
suficiente para demonstrar que ele trazia consigo 21
pedras  de  crack,  sem  peso  definido.  3.  Havendo
dúvida entre as modalidades de "trazer consigo"
do  crime  do  art.  33  e  do  art.  28,  ambos  da  Lei
antidrogas,  condutas  que são congruentes,  deve
ser considerada aquela mais favorável ao réu, qual
seja, a indicativa da posse para consumo próprio,
operando-se a desclassificação e remetendo-se os
autos ao jecrim para processo e julgamento. 4. Da
análise  dos  requisitos  do  art.  28,  §2º,  da  Lei  nº
11.343/06, que oferecem parâmetro para indicar a
destinação  da  droga,  não  se  extrai,  no  caso,
elemento  que  possa  afastar  a  possibilidade  de
posse  para  consumo  pessoal  exclusivo.  Não  há
elementos  que  indiquem  a  traficância,  além  da
apreensão  da  droga.  Apelação  parcialmente
provida.  (TJRS;  ACr  498894-82.2013.8.21.7000;
Alvorada;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Júlio
Cesar  Finger;  Julg.  13/08/2014;  DJERS 17/09/2014)
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Pelos argumentos expostos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Desembargador João Benedito da Silva
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José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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