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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001192-28.2014.815.0181  –  1ª  Vara  de
Guarabira/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Daniel Gomes Soares
ADVOGADOS:  Antônio  Vinícius  Santos  Oliveira  (OAB/PB 18.971)  e  João
Alves do Nascimento Júnior (OAB/PB 11.242-E)
APELADO: Ministério Público Estadual

PROCESSO  PENAL.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  EM  TRÁFICO  DE
DROGAS  E  PORTE  DE  ARMA.
INSURGÊNCIA  RECURSAL.  1ª
PRELIMINAR.  FALTA  DE  APRECIAÇÃO
DAS  TESES  DEFENSIVAS.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  REJEIÇÃO.  2ª
PRELIMINAR.  DETRAÇÃO  DA  PENA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ALTERAÇÃO  DO
REGIME  INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DA
PENA.  REJEIÇÃO.  3ª  PRELIMINAR.
COLHEITA  DE  DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS  SEM  A  PRESENÇA  DOS
ADVOGADOS  E  DO  RÉU.  AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.  PRECLUSÃO.  REJEIÇÃO.  4ª
PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO.  PRETENSÃO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.  CARACTERIZAÇÃO
DO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS.
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. DIMINUIÇÃO DA
PENA  BASE.  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  MANUTENÇÃO  DA
PENA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE  LEGAL.
DESPROVIMENTO RECURSAL.
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1.  Preliminar  de  nulidade.  Alegação  de  não
apreciação  das  teses  defensivas  postas  nas
alegações  finais.  Preliminares  devidamente
apreciadas. Rejeição.

2. Preliminar de nulidade por falta de detração da
pena  na  sentença.  Detração que somente  precisa
ser  realizada se implicar  em alteração do regime
inicial de cumprimento de pena. Rejeição.

3.  Preliminar  de  nulidade  pela  realização  de
audiência,  em  que  ouvidas  testemunhas,  sem  a
presença  do  réu  e  de  seus  Advogados.
Afastamento  da  tese  defensiva  pela  não
demonstração do efetivo prejuízo e pela incidência
da preclusão. Rejeição.

4.  Agravo  Retido.  Recurso  sem  previsão  legal.
Não conhecimento.

5.  Mérito.  Pedido  desclassificatório.  Apelante  já
investigado  pelo  Serviço  de  Inteligência  da  PM
como traficante e distribuidor de drogas na região.
Apreensão  de  mais  de  60g  de  maconha.
Prescindibilidade do laudo definitivo. Manutenção
da condenação por tráfico.

6.  Pedido  subsidiário  para  fixação  da  pena  no
mínimo em abstrato e substituição por restritivas
em direitos.  Presença  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  que  permitem a  fixação acima  do
mínimo em abstrato. Preponderância da natureza e
qualidade  da  droga.  Impossibilidade  de
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direito. Vedação legal do art. 44, CP.

7. Desprovimento recursal.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, em rejeitar as 1ª, 2ª e 3ª preliminares, não
conhecer a 4ª preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da  Comarca de Guarabira/PB, o Ministério
Público denunciou DANIEL GOMES SOARES, devidamente qualificado, como
incurso nas sanções do art. 33 Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas) e art. 14 da Lei
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por ter sido preso, em flagrante, quando
transportava no interior do seu veículo GOLF, cor prata, placas MZK 2112/RN,
ano 2008, uma porção de substância ilícita conhecida por “maconha”, além de um
revólver calibre 38, marca Rossi (número de série AA577604), de cinco tiros e
municiada, e dez munições avulsas do mesmo calibre, conforme se pode verificar
no auto de apreensão e constatação de fls. 10 e 16.

Consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 10/02/2014,
por volta das 16:00 horas, o denunciado teria cometido os crimes de tráfico de
drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e condução de
veículo sem permissão ou habilitação (fls. 05/06).

Noticia,  ainda,  que  o  acusado  desobedeceu  a  ordem  dos
policiais  e  empreendeu  fuga  no  veículo,  em alta  velocidade,  chocando-se  com
alguns veículos e com o muro do Colégio Edvardo Toscano, no Bairro do Rosário,
em Guarabira/PB.

Apresentada  a  defesa  (fls.  44/46),  o  denunciado  pugnou,
preliminarmente, pela desclassificação do crime descrito na denúncia para o art. 28
da Lei 11.343/2006, sobretudo, por alegar não ter sido encontrado em seu poder
substância causadora de dependência,  motivo pelo qual inexistir  neste processo
qualquer verbo descrito no art. 33 da Lei de Drogas. 

Cópia  da  petição  de  Habeas  Corpus  impetrada  em face  do
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acusado (fls. 51/60). Informações prestadas (fls. 61/63).

Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em arma de fogo
(fls. 68/71).

Denúncia recebida em 18/06/2014 (fls. 76).

Cópia  do  Acórdão  do  Habeas  Corpus,  desta  Relatoria,
denegando a ordem impetrada (fls. 78/80).

Termos de audiências (fls. 92 e 98).

Às fls. 104/109, o denunciado peticionou alegando que houve
inversão do rito da Lei 11.343/2006, ao ouvir testemunhas antes do interrogatório
do réu,  que não pode  comparecer  ante  a  falta  de  condução,  bem como sem a
presença  do  patrono  por  ele  constituído,  numa  total  ofensa  aos  princípios
constitucionais do devido processo legal e contraditório. Aproveitou para requerer
a revogação da prisão preventiva e desclassificação do crime previsto no art. 33
para  o  28  da  Lei  Antidrogas.  E,  por  fim,  a  reconsideração  da  decisão  da
magistrada,  para  determinar  o  interrogatório  do  acusado  antes  das  oitivas
ocorridas.

Decisão  da  juíza  acerca  do  pleito  anterior,  indeferindo-o  e
justificando que o rito do CPP está sendo adotado por se tratar de vários crimes, e
não só o previsto pela Lei 11.343/2006, o que é mais benéfico para a parte ré (fls.
110/111).

Termo de audiência, com interrogatório do acusado em mídia
(fl. 140). A defesa renovou o pleito anterior, o qual foi indeferido pela magistrada,
mantendo a decisão de fls. 110/111 (fls. 143/144).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 145/149).

Novo  Habeas  Corpus  impetrado  (fls.  160/164).  E  Acórdão
desta Relatoria, denegando a ordem (fls. 181/183).

Cópia  de  decisão  liminar  proferida  pelo  Ministro  Rogério
Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (fls. 170) e da exordial do Habeas
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Corpus (fls. 171/174).

Alegações finais pela Defesa trazendo preliminar de nulidade,
sobre os fatos anteriormente já reportados (fls. 189/196).

Antecedentes criminais (fls. 198/202).

Na sentença,  a  magistrada,  primeiramente,  rechaçou  as
preliminares já discutidas nas decisões de fls. 109/110 e 176, rejeitando-as e, no
mérito, julgou procedente a denúncia e condenou Daniel Gomes Soares a cumprir
uma  pena  definitiva,  pelos  crimes  previstos  nos  arts.  33,  “caput”,  da  Lei
11.343/2006  e  14  da  Lei  10.826/2003,  de  13  (treze)  anos  de  reclusão  e  610
(seiscentos e dez) dias-multa,  em regime fechado, no presídio onde o réu já se
encontra recluso. Negou-lhe o direito de apelar em liberdade (fls. 203/211).

Tempestivamente,  o  acusado  apelou  a  esta  Egrégia  Câmara
Criminal (fls. 215).

Novamente, impetrou novo Habeas Corpus (fls.  232v/235v),
por  excesso  de  prazo  na  formação da  culpa  e,  em decorrência  da  prolação da
sentença supra, perdeu o objeto, conforme Acórdão de fls. 240/242.

Suas  razões  foram  apresentadas  em  segundo  grau  (fls.
313/322),  arguindo que a sentença é nula por não ter apreciado as preliminares
suscitadas  nas  razões  finais,  e  que  roga  pelo  acolhimento  de  agravo  retido
encartado às fls. 136/137 e 143/144. No mérito, requer a desclassificação do tipo
penal do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006, por ser mero usuário e não
traficante, consubstanciado pelas provas colhidas nos autos que não demonstram o
tráfico.

Nas contrarrazões ministeriais o ilustre representante pugnou
pelo desprovimento recursal (fls. 324/332).

A  douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento
parcial do apelo, mantendo a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de
fogo e absolver o apelante pelo crime de tráfico de drogas, ante a não comprovação
de materialidade (fls. 334/348).
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Petição do apelante  pugnando pelo julgamento imediato (fl.
351).

É o que se tem a relatar.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da  tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 5
(cinco)  dias  (art.  593,  caput,  do  CPP)  – já  que  o  recurso  foi  ajuizado  em
15/04/2015 (fls. 213/214), antes mesmo da intimação do  acusado que se deu em
1º/06/2015 (fls. 289) – e adequação, além não depender de preparo, por se tratar
de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

2. DAS PRELIMINARES

2.1 DA NULIDADE POR FALTA DE APRECIAÇÃO DAS
TESES DEFENSIVAS DAS RAZÕES FINAIS

Como primeira preliminar,  aduz o apelante  que o feito  seria
nulo porque a Magistrada sentenciante não teria enfrentado as preliminares arguidas
nas razões finais.

Pelo que se verifica nos autos, em suas razões finais, a defesa
arguiu três preliminares: a) cerceamento de defesa por falta de análise das questões
pontilhadas na defesa preliminar (fl. 189); b) cerceamento de defesa por colheita de
provas (oitiva de testemunhas) sem a presença do réu e de seus Advogados (fl. 190);
e c) anulação do feito por inversão do rito processual (fl. 190).

Na  sentença  condenatória,  sobre  tais  preliminares,  assim  se
manifestou a Magistrada sentenciante:
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“Nas alegações derradeiras, a defesa alegou várias
nulidades,  contudo,  urge  acrescentar  que  as  teses
lançadas  nos  itens  um,  dois  e  três  já  foram
devidamente analisadas e rechaçadas por este juízo,
consoante se infere às fls. 109, 110 e 176”, fl. 204

Sobre a inversão do rito processual e sobre apreciação das teses
defensivas, expressamente decidiu a Magistrada às fls. 110/111, tendo sido intimado
o patrono à fl. 113.

Acerca  do  alegado  cerceamento  de  defesa  por  oitiva  das
testemunhas sem a presença do acusado e de seu Advogado, há decisão judicial nos
autos à fl. 176.

Assim,  vislumbrando  que  as  preliminares  arguidas  nas
alegações derradeiras foram apreciadas em 1º grau, rejeito esta preliminar. 

2.2  DA NULIDADE  POR  FALTA DE  DETRAÇÃO  DA
PENA

Como segunda preliminar, aduz o apelante que o feito seria nulo
ante a visível violação aos comandos do art. 387, §2º1, CPP; o qual dispõe sobre a
detração da pena a ser efetuada na sentença condenatória.

O  fim  da  detração  no  momento  da  prolação  da  sentença  é
averiguar-se o regime inicial de pena privativa de liberdade.

No caso dos autos, a pena final imposta ao acusado foi de 13
(treze) anos de reclusão (fl. 210), em 25/03/2015. 

Como  o  mesmo  se  encontra  preso  por  força  de  flagrante
ocorrido em 10/02/2014, obviamente, a detração não possui o condão de modificar o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

1 § 2o  O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no
estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade.  (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)
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E  a  detração  somente  precisar  ser  realizada  se  implicar  em
alteração do regime inicial  de cumprimento de pena,  pois,  em caso contrário,  a
competência será do juízo da execução.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS  E  RESISTÊNCIA.  INEPCIA  DA
DENÚNCIA.  INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA DE
PROPOSTA  DE  TRANSAÇÃO  PENAL  E  DE
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.
CONCURSO  MATERIAL  DE  CRIMES.
INEXISTÊNCIA  DE  NULIDADE.
PRELIMINARES  REJEITADAS.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÕES
MANTIDAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE  DROGAS.  ANIMUS  ASSOCIATIVO
EVIDENCIADO.  CONDENAÇÕES
CONFIRMADAS. RESISÊNCIA.  AUSÊNCIA DE
LAUDO.  IRRELEVÂNCIA.  PRIVILÉGIO.
REQUISITOS  LEGAIS  NÃO  PREENCHIDOS.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE
DIREITOS E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL
DIVERSO DO FECHADO. VEDAÇÕES LEGAIS.
DETRAÇÃO  DA PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS  NÃO  PROVIDOS.  I.  […].  VII.  A
detração  deve  ser  realizada  apenas  quando
importar na alteração do regime prisional, sendo
certo  que,  em  caso  contrário,  trata-se  de
competência do juízo da execução, nos termos do
art.  66,  inciso  III,  alínea "c",  da  LEP. (TJMG;
APCR  1.0446.14.001750-5/001;  Rel.  Des.  Júlio
César  Lorens;  Julg.  26/04/2016;  DJEMG
05/05/2016). Grifos nossos.
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FURTO SIMPLES. NULIDADE DA SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA  –  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  TENTATIVA.  NÃO
RECONHECIMENTO  –  DETRAÇÃO.  TEMPO
DE PRISÃO PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DO
REGIME  PRISIONAL.  INVIABILIDADE.  A
falta  de  manifestação  na  sentença  acerca  do
disposto  no  artigo  387,  §  2º,  do  Código  de
Processo Penal configura omissão passível de ser
suprida  em sede  de  apelação,  não  ensejando  o
reconhecimento  da  alegada  nulidade. […].  Não
sendo  o  tempo  de  prisão  provisória  suficiente
para alteração do regime prisional, não há como
se  acolher  o  pleito  de  seu  abrandamento  com
fulcro no artigo 387, § 2º, do Código de Processo
Penal. (TJMG; APCR 1.0297.15.000769-0/001; Relª
Desª  Maria  Luíza  de  Marilac;  Julg.  19/04/2016;
DJEMG 04/05/2016). Grifos nossos.

Assim, não havendo que se falar em aplicação do disposto no
art. 387, §2º, do CPP, uma vez que o tempo de prisão provisória cumprido pelo
apelante não importará em modificação do regime inicial de cumprimento de pena,
igualmente rejeito esta preliminar.

2.3  DA  NULIDADE  POR  COLHEITA  DE  PROVA
TESTEMUNHAL SEM A PRESENÇA DOS ADVOGADOS E DO ACUSADO

Ainda em sede de preliminar, aduz o apelante que o feito seria
nulo  por  “desrespeito  aos  comandos  do  princípio  da  especialidade,  do  devido
processo legal, contraditório e irrestrita defesa” e apresenta narrativa sobre a prova
oral colhida sem a presença do réu, e de seus patronos, que foram avisados pelo
Cartório que não haveria a audiência.

A audiência referida é a que ocorreu em 09/09/2014 (fl. 97/98),
para a qual não compareceu o réu, preso na Capital do Estado, por falta de viatura
para o transporte necessário; nem seus Advogados intimados para o ato.
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No entanto, a Magistrada nomeou advogado para o ato. E, em
que pese a aparente nulidade, de tal não se trata, posto que nomeado defensor para o
ato.

Após a realização da audiência, em 11/09/2014, os Advogados
constituídos pelo réu estiveram em Cartório e ficaram intimados pessoalmente para a
substituição das testemunhas arroladas pela defesa que não tinham sido intimadas
para ser encontradas (fl. 100).

A primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos foi
quando  da  interposição  da  petição  de  fls.  104/109,  aonde  pugnaram  pelo
chamamento do feito à ordem em razão da inversão do rito processual.

Não houve qualquer insurgência quanto à audiência realizada
sem a presença do réu ou dos respectivos patronos, apenas, repito, sobre inversão do
rito processual.

E, em se tratando de causa de nulidade relativa, sua declaração
depende de arguição oportuna e demonstração de efetivo prejuízo. 

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AUDIÊNCIA  DE
INQUIRIÇÃO  DE  TESTEMUNHAS
ARROLADAS  PELA ACUSAÇÃO.  AUSÊNCIA
DE  INTIMAÇÃO  DO  RÉU  E  DO  SEU
ADVOGADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD
HOC.  NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO.
PRECLUSÃO.  Inviável a anulação da audiência
de instrução e julgamento realizada na presença
de defensor nomeado para o ato, ainda que o réu
e o  seu patrono não  tenham sido devidamente
intimados,  quando  eles  compareceram  à
audiência seguinte de inquirição de testemunhas
e nada  alegaram. 2.  […].  Apelação conhecida  e
provida  em  parte.  (TJGO;  ACr  81524-
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30.2006.8.09.0051;  Goiânia;  Rel.  Des.  Leandro
Crispim;  DJGO  10/07/2012;  Pág.  239).  Grifos
nossos.

Assim, rejeito a terceira preliminar arguida.

2.4 DO AGRAVO RETIDO

Antes do mérito,  requer o apelante o acolhimento de agravo
retido  encartado  às  fls.  136/137  e  143/144  para  anular  o  feito  pelos  fatos  ali
articulados.

Nas mencionadas folhas, constam dois termos de audiência, nos
quais há pedido de anulação do feito pelos motivos invocados na terceira preliminar
acima rejeitada.

Obviamente,  pelos  motivos  já  invocados  os  pedidos  não
merecem acolhimento.

Entretanto, esta preliminar não deve, sequer, ser conhecida, já
que, em direito processual penal, não previsão para o recurso de agravo retido.

Assim, não conheço desta preliminar.

3. MÉRITO

Consoante sentença de fls. 203/211, o apelante foi condenado
por incurso nas  sanções do art.  33,  caput,  da  Lei  11.343/2006 e  art.  14 da Lei
10.826/2003.

Sua  insurgência  recursal,  no  entanto,  apenas  diz  respeito  ao
delito de tráfico de drogas.

3.1 DO PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

O apelante pugnou pela desclassificação do delito, alegando que
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não ficou devidamente provada a conduta descrita na denúncia, em especial pelo
fato de a droga apreendida ter sido ínfima.

In casu, a materialidade delitiva restou assentada pelo Laudo
de Constatação de fl. 19, subscrito por Perito Oficial Químico Legal, o qual atesta
a apreensão de 60,77gramas de maconha.

De  pronto,  verifica-se  que  não  se  mostra  verossímil  a
argumentação de quantidade ínfima de droga apreendida.

Aqui,  faço  ressalva  do  entendimento  da  d.  Procuradoria  de
Justiça  sobre  a  imprescindibilidade  do  Laudo  Toxicológico  definitivo  para  a
comprovação da materialidade em delitos de traficância de entorpecentes.

Em que pese o recente entendimento da Sexta Turma do STJ,
trazido aos autos no parecer de fls. 334/348, a matéria não é pacífica.

Colaciono recente julgado da Quinta Turma do STJ tendo por
prescindível o laudo toxicológico definitivo:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.  SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO
ORDINÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  ESTATUTO
DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATO
INFRACIONAL  EQUIPARADO  A  TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DO
EXAME  TOXICOLÓGICO  DEFINITIVO.
ALEGADA NULIDADE  NÃO  CONFIGURADA.
EXISTÊNCIA  DE  OUTRAS  PROVAS  A
COMPROVAREM A MATERIALIDADE DO ATO
INFRACIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. […]. 2.  A jurisprudência desta
corte entende que, consideradas as peculiaridades
do  caso,  referente  a  ato  infracional  análogo  ao
tráfico de drogas, a juntada aos autos do laudo
toxicológico definitivo não é imprescindível, se a
comprovação da materialidade do ato infracional
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ocorrer por outros meios de prova. 3. Na hipótese,
além da defesa ter dispensado a juntada aos autos do
laudo definitivo, a materialidade do delito de tráfico
de  drogas  foi  comprovada  por  outros  meios,  tais
como o auto de apreensão lavrado pela autoridade
policial que presidia a formalização do flagrante, o
auto de exibição e apreensão, o auto de constatação
provisório de droga e pela prova testemunhal. Diante
de casos como este, deve-se afastar a declaração de
nulidade processual por mero rigor formal, tendo em
vista a aplicação, aos procedimentos para apuração
de  atos  infracionais,  do  princípio  da
instrumentalidade de formas. 4. Habeas corpus não
conhecido. (STJ; HC 339.736; Proc. 2015/0271118-
0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca; DJE 10/02/2016).

Neste sentido já decidiu esta Câmara Criminal:

ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME
DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
PRELIMINARES.  1ª.  INÉPCIA  DA
REPRESENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PEÇA
QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 1º  DO
ART. 182 DO ECA. 2ª.  AUSÊNCIA DE LAUDO
TOXICOLÓGICO.  PRESCINDIBILIDADE.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  ROBUSTO  A
COMPROVAR  A  MATERIALIDADE  DO
DELITO.  3ª.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
PELA  NÃO  REALIZAÇÃO  DE  EXAME
DEDEPENDÊNCIA  QUÍMICA.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 4ª.
AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA  NA
IMPOSIÇÃO  DE  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA
DE  INTERNAÇÃO.  DECISÃO  PAUTADA  NA
REITERAÇÃO  NO  COMETIMENTO  DE
OUTRAS  INFRAÇÕES  GRAVES.  REGRA  DO
ART.  122,  DO  ECA.  FUNDAMENTAÇÃO
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DEMONSTRADA. 5ª. OMISSÃO NA SENTENÇA
SOBRE  A  DESTINAÇÃO  DA  QUANTIA  EM
DINHEIRO APREENDIDA. CASO DE EMENDA
DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 91,
II, DO CP E 63, DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE
AFASTADA.  MÉRITO.  ABSOLVIÇÃO  OU
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  USO  PRÓPRIO.
ALEGADA  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS
QUANTO  A  MERCANCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  EVIDENCIADAS.  INDÍCIOS
SUFI-  CIENTES  PARA  JUSTIFICAR  A
CONDENAÇÃO.  SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO,  APENAS  PARA  QUE  O  JUÍZO  DE
ORIGEM  EMENDE  A  DECISÃO,  SE
MANIFESTANDO  A  RESPEITO  DA
DESTINAÇÃO  DA  QUANTIA  EM  DINHEIRO
APREENDIDA  EM  PODER  DO  MENOR
INFRATOR. 1. […]. 2. “(...)  a ausência de laudo
toxicológico não impede que a materialidade do
crime de tráfico de drogas seja comprovada por
outros  meios  de  provas.  Interceptação  telefônica,
prova  testemunhal  e  documental.  (precedentes  do
STJ e do stf) (...) ”(stj. HC 303.109/es, Rel. Ministro
Felix Fischer, quinta turma, julgado em 17/03/2015,
dje  27/03/2015).  3.  “[...]  7.  Recurso  provido  em
parte, apenas para que o juízo de origem emende a
decisão, se manifestando a respeito da destinação da
quantia em dinheiro apreendida em poder do menor
infrator.  (TJPB;  APL  0000915-74.2015.815.0731;
Câmara Especializada Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de
Brito  Pereira  Filho;  DJPB  09/05/2016;  Pág.  7).
Grifos nossos.

Já  a  autoria  emerge  estampada  por  meio  dos  depoimentos
testemunhais, que dão conta que  o apelante, inclusive, já vinha sendo investigado
pelo Serviço de Inteligência da  Polícia Militar como traficante  e distribuidor de
drogas na cidade de Guarabira.
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Vejamos os depoimentos constantes na mídia de fls. 99:

Cícero Rodrigues Saraiva, Policial Militar, disse que
se  recorda  um  pouco  do  fato;  que  confirma  seu
depoimento de fl. 07, no qual consta que visualizou
um veículo com as características do que havia dado
fuga  aos  autores  de  um  homicídio  ocorrido  dias
antes; ordenou que o motorista parasse o carro, mas
ele empreendeu fuga e foi alcançado mais adiante,
depois de ter se chocado com alguns outros veículos;
no veículo foi encontrada uma arma e uma porção de
substância semelhada a maconha em um saco branco.
Acrescentou o depoente que soube que o Serviço de
Inteligência  da  Polícia  já  acompanhava o acusado,
pois  tinha informações  de que  o  mesmo dividia  a
droga dentro da cidade de Guarabira naquele veículo.
Disse a testemunha que trabalha na ROTAM e que a
denúncia  contra  o  acusado  partiu  do  Serviço  de
Inteligência da Polícia. Reafirmou a testemunha que
a informação que recebeu foi que o acusado estava
sendo  monitorado  sob  a  acusação  de  tráfico  de
entorpecentes,  pois  aquele  carro  já  era  conhecido
como usado por um distribuidor de drogas na cidade.

Ednei  Justino:  confirmou  o  que  disse  na  esfera
policial; que o COPOM havia dado as características
do veículo em razão de uma denúncia; que visualizou
o carro com as características dadas e foi dada ordem
para o motorista do carro parar, mas ele empreendeu
fuga,  em  alta  velocidade,  sendo  alcançado  mais
adiante ao se chocar com o muro de um colégio; que
foi  apreendida uma substância  semelhante  a  droga
em um saco  branco;  que  não  conhecia  o  acusado
anteriormente.

O fato  é  que,  pelo  cotejo  dos  elementos  coletados  durante  a
instrução probatória, induvidosa se apresenta a incidência do apelante na figura típica
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delineada no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Acerca da validade dos depoimentos dos policiais como meio
de prova, é firme a jurisprudência nesta Câmara Criminal:

APELAÇÔES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI
Nº  11.343/06. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELOS
DEFENSIVOS.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS,  COERENTES  COM  AS  DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. VINCULO
ASSOCIATIVO.  COMPROVAÇÃO.
PERDIMENTO  DO  BEM  APREENDIDO  EM
FAVOR DA UNIÃO. USO ILICITO DO VEÍCULO,
PARA TRANSPORTAR DROGA. MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.  Demonstradas  a  materialidade  e  a
autoria  com  relação  ao  delito  de  tráfico  de
entorpecentes,  diante  o  acervo probatório  constante
dos autos e não tendo a defesa apresentado elementos
sólidos  para  eventual  acolhimento  do  pleito
absolutório,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória. […]. Os depoimentos de policiais que,
em  regra,  possuem  plena  eficácia  probatória,
ausentes  elementos  concretos  que  coloquem  em
dúvida, é plenamente válido para sustentar uma
condenação.  […].  (TJPB;  APL  0003856-
35.2013.815.2002;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 20/10/2015;
Pág. 19). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Tráfico  de
substância  entorpecente  e  porte  ilegal  de  arma  de
fogo. Delitos dos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 14,
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da Lei nº 10.826/2003. Condenação. Apelo da defesa.
Autoria  e  materialidade  sobejamente  comprovadas.
Pretendida absolvição, sob o fundamento da negativa
de autoria e da falta de provas. Descabimento. Acervo
probatório  concludente.  Depoimento  de  policial
militar. Validade. Causa de redução do art. 33, § 4º,
da lad. Almejada incidência de sua fração máxima.
Descabimento.  Circunstâncias  do  caso  concreto.
Recurso  conhecido  e  desprovido.  O  tipo  penal
descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, classificado
como  de  ação  múltipla  ou  conteúdo  variado,
consuma-se pela execução de um dos dezoito núcleos
que o integram, sendo irrelevante  a  consecução do
efetivo  comércio,  ou  mesmo  que  a  droga  seja  de
propriedade  de  terceiro;  “apesar  do  delito  ser
conhecido  como  tráfico  de  drogas,  para  sua
configuração  não  é,  necessariamente,  exigível  a
ocorrência  de  ato  de  tráfico,  ou  que  seja  o  agente
colhido praticando atos de mercancia, bastando, para
tanto, a flexão de um dos verbos do art. 33 da Lei
antidrogas, a exemplo de transportar, trazer consigo.
(TJGO, apelação criminal 19798-77.2013.8.09.0029,
Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara
Criminal,  julgado  em  29/04/2014,  dje  1541  de
14/05/2014).  […]  os  depoimentos  dos  policiais,
colhidos sob o crivo do contraditório, de acordo
com  sedimentada  exegese  jurisprudencial,  são
dignos  de  credibilidade,  mostrando-se  idôneos
como meio de prova, sobretudo se não há razão
plausível  que  os  torne  suspeitos.  […].  Provadas,
quantum satis, a autoria e materialidade da conduta
delituosa,  resta  esmaecida  a  pretensa  absolvição.
Apelação  desprovida.  (TJPB;  APL  0004557-
79.2011.815.0251;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
26/08/2015; Pág. 19). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRAFICO  DE
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ENTORPECENTE.  ART.  33,  CAPUT DA LEI  N.
11.343/06.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ARTIGO  33,  §  4º  DA  REFERIDA  LEI.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NA  MAIORIA
FAVORÁVEIS.  REDUÇÃO  NO  PATAMAR
MÁXIMO.  MEDIDA QUE SE IMPÕE.  REGIME
ABERTO.  CONVERSÃO  DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.  ART.
580  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
RECONHECIMENTO DE OFICIO. PROVIMENTO
PARCIAL  DO  APELO.  Demonstradas  a
materialidade e  a  autoria  com relação ao delito  de
tráfico de entorpecentes,  diante o acervo probatório
constante dos autos e não tendo a defesa apresentado
elementos sólidos para eventual acolhimento do pleito
absolutório,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória.  Os depoimentos de policiais que, em
regra, possuem plena eficácia probatória, ausentes
elementos concretos que coloquem em dúvida,  é
plenamente  válido  para  sustentar  uma
condenação. […].  (TJPB;  APL  0002273-
80.2012.815.0181;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  João Batista  Barbosa;  DJPB 06/08/2015;
Pág. 25). Grifos nossos.

E de outros tribunais pátrios:

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
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para evidenciar autoria e materialidade. Validade
dos depoimentos policiais. Comprovação de que a
droga seria destinada para o tráfico. RECEPTAÇÃO.
Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar autoria
e materialidade. Aquisição de motor com numeração
suprimida e peças de motocicleta objeto de crime de
furto.  Coeso  testemunho  policial,  firme  a
comprovar o acerto da condenação. PENAS. Penas
bem dosadas,  com aplicação do redutor do art.  33,
§4º, da Lei nº 11.343/06 pelo Juízo. Possibilidade de
substituição  das  penas  privativas  de  liberdade  por
restritivas  de  direitos  e  fixação  do  regime  inicial
aberto. Recurso parcialmente provido, com expedição
de  alvará  de  soltura.  (voto  n.  27011).  (TJSP;  APL
0000030-31.2014.8.26.0556;  Ac.  9042825;
Araraquara;  Décima  Sexta  Câmara  de  Direito
Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 01/12/2015;
DJESP 09/12/2015). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
1.  Pleito  absolutório.  Improcedência.  Conjunto
probatório  indene  de  dúvidas  acerca  da
comercialização  de  entorpecentes.  Depoimentos
dos policiais militares que demonstram a prática
da  mercancia.  Validade  dos  testemunhos.
Condenação  mantida.  2.  Inconformismo  quanto  à
dosimetria penal.  2. 1.  Pedido de redução da pena-
base.  Inadmissibilidade.  Culpabilidade  considerada
desfavorável  com  base  em  elementos  que
extrapolaram  o  tipo  penal.  Natureza  da  droga
apreendida. Inteligência do art. 42 da Lei de drogas.
2.2. Existência de maus antecedentes. Multiplicidade
de  condenações.  Possibilidade  de  utilização  de  2
condenações diversas para agravamento da pena-base
e reconhecimento da reincidência. Ausência de bis in
idem. Orientação do STJ. 2.3. Pleito de afastamento
da  circunstância  agravante  da  reincidência.
Impossibilidade.  Circunstância  devidamente
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configurada, nos termos do art. 63 do Código Penal.
Indulto  que  não  afasta  os  efeitos  secundários  da
condenação. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR;
ApCr 1382821-8; Curitiba; Quarta Câmara Criminal;
Relª  Desª  Lidia  Maejima;  Julg.  12/11/2015;  DJPR
07/12/2015; Pág. 595). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº
11.343/2006).  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  A
ENSEJAR A CONDENAÇÃO.  VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
RESPONSÁVEIS  PELO  FLAGRANTE.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO
DE  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA. I. A palavra dos policiais que atuaram
nas investigações e efetuaram a prisão do réu em
flagrante, ausente de dúvidas, é de grande valor
probatório, quando em harmonia com as demais
provas,  restando,  in  casu,  devidamente
comprovadas  a  materialidade  e  autoria; II.
Impossibilidade de fixação do regime semiaberto para
o cumprimento da pena, haja vista que a reincidência
conduz ao regime imediatamente mais gravoso, neste
caso, o fechado; III.  Apelo conhecido e improvido.
(TJSE; ACr 201500322747; Ac. 21001/2015; Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Gilson Félix  dos  Santos;  Julg.
30/11/2015; DJSE 04/12/2015). Grifos nossos.

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico de drogas
não é necessário que o agente seja preso no momento exato da venda, bastando
que, pelas circunstâncias e condições da apreensão dos entorpecentes, se chegue à
configuração do ilícito pela destinação a terceiros, haja vista que o tipo penal prevê
várias condutas que assinalam a prática do tráfico. 

Observem-se as seguintes decisões desta Câmara Criminal:
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TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.  TESTEMUNHOS  DE
POLICIAIS.  VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  POSSE  PARA  USO  PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDA-  DE.  EVIDÊNCIAS  DA
DESTINAÇÃO  MERCANTIL  DO
ALUCINÓGENO.  PENA.  FIXAÇÃO  NO
MÍNIMO.  REDUÇÃO.  REINCIDENTE.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I.
O testemunho do agente policial somente não terá
valor quando se evidenciar o seu interesse particular
em  acusar  gratuitamente  o  agente,  o  que,
seguramente,  não  é  a  hipótese.  II.  A expressiva
quantidade de droga apreendida,  bem assim,  a
forma como se encontrava escondida, aliadas a
outras  circunstâncias  reforçam  a  conclusão  de
que  a  substância  entorpecente  se  destinava  ao
comércio  proscrito,  obstando o  acolhimento da
pretensão  desclassificatória  da  defesa. III.
Estabelecida a  pena no mínimo,  não reduzida em
razão da reincidência do implicado, inadmissível a
pretendida redução. V. Apelo não provido. (TJPB;
APL  0012479-47.2013.815.0011;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito
Pereira  Filho;  DJPB 22/07/2014;  Pág.  12).  Grifos
nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  MARIA APARECIDA
SANTANA  ALVES.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
ART.  33  E  35  DA  LEI  Nº  11.343/06.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME
PREVISTO  NO ART.  28  DA LEI  Nº  11.343/06.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO
QUANTO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E
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AUTORIA  INCONTESTES.  ACERVO
PROBATÓRIO  CONCLUDENTE  PARA  OS
DELITOS  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
DIMINUIÇÃO DA PENA.  SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE DIREITO. ALTERAÇÃO PARA
REGIME  INICIAL  MAIS  BRANDO.  NÃO
CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  A
destinação  comercial  da  substância  apreendida
está  caracterizada  não  só  pela  qualidade  e
quantidade  da  droga,  mas  também  pelas
circunstâncias em que o flagrante ocorreu, sendo
inviável o acolhimento da tese de desclassificação
para  o  delito  previsto  no  artigo  28  da  Lei  de
drogas. 2. A condição de usuário de drogas, por si
só, não tem o condão de afastar a responsabilidade
criminal  do  agente  para  o  crime  de  tráfico  de
drogas. A grande quantidade de droga apreendida,
as  circunstâncias  da  prisão  e  as  interceptações
telefônicas,  somadas ao dolo em fornecer a droga
para terceiros, impedem a desclassificação. 3. […].
(TJPB;  ACr  0002647-77.2011.815.0231;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão Filho;  DJPB 08/04/2014;  Pág.  18).  Grifos
nossos.

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE  CERTA.  ELEMENTOS
INDISCUTÍVEIS DE AUTORIA.  DESTINAÇÃO
COMERCIAL.  EVIDÊNCIAS.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.  INADMISSIBILIDADE.  TESE
ALTERNATIVA  DE  UM  DOS  RÉUS  PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO.
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELOS  NÃO  PROVIDOS.  I.  Evidenciado,  a
partir  da  palavra  coerente  e  inconteste  dos
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policiais  envolvidos  na  operação,  que  os  réus
detinham  em casa  determinada  quantidade  de
droga e certa quantia em dinheiro em notas de
pequeno valor, com o claro propósito comercial,
inafastável  a  condenação  pelo  crime  de  tráfico
ilícito  de  entorpecente. II.  Condenação  mantida.
Apelos  providos  parcialmente.  (TJPB;  ACr
001.2012.011656-9/1;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;
DJPB 01/11/2013; Pág. 18). Grifos nossos.

Assim, está configurado o crime previsto no art. 33 da Lei de
Tóxicos, o qual objetiva prevenir e reprimir o tráfico ilícito e o uso indevido de
substâncias  entorpecentes  ou  mesmo  que  determinem  dependência  física  ou
psíquica,  considerando  como  criminosa  a  importação,  fabricação,  venda,
transporte,  guarda,  consumo,  dentre  outros,  de  substância  entorpecente  ou  que
determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

Além do que, em razão de o delito previsto no art. 33 da Lei de
Tóxicos encerrar um vasto rol de figuras típicas, é de se observar que a simples
adequação da conduta do acusado a uma delas torna irrefutável a condenação nas
sanções impostas naquele dispositivo legal, notadamente, pela razão de que se trata
de crime contra a saúde pública, envolvendo perigo abstrato, em que a intenção do
legislador é conferir a mais ampla proteção social possível. 

Dessa forma, se o álbum processual revela, incontestavelmente,
a materialidade e a autoria, assentadas pela quantidade de entorpecente apreendida,
resta a conclusão legítima de que a hipótese em exame contempla o fato típico de
tráfico, insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar, assim,
em absolvição nem mesmo em desclassificação.

3.2 Pedido de Diminuição da Pena Privativa de Liberdade e
Substituição por Restritivas de Direitos

Nas razões recursais consta pedido suplementar para que seja
diminuído o quantum da pena privativa de liberdade imposta, aplicando-se a pena
mínima legal e substituindo-a por penas restritivas de direitos.
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Para a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de  reclusão, a
Magistrada considerou como desfavoráveis ao apelante os  antecedentes (“o réu
registra maus antecedentes criminais”), a conduta (“de grande reprovabilidade”), o
dolo (“agiu  com  dolo  intenso,  transportando  droga,  objetivando  lucro  fácil  e
rápido.  Pode  ser  considerado  um  traficante  em  potencial”),  a  personalidade
(“voltada  para  o  crime”),  os  motivos e  as  circunstâncias (“absolutamente
injustificáveis, uma vez que praticou crime tipificado como hediondo, no intuito de
obter vantagem financeira fácil, não se incomodando com a periculosidade de sua
conduta, disseminando substância tóxica em prejuízo da comunidade”).

Destas  circunstâncias,  a  conduta  e  os  motivos  devem  ser
afastados como vetores negativos na 1ª fase de fixação da pena, já que a conduta
foi negativada com termo genérico e abstrato e o motivo de lucro é inerente ao tipo
do tráfico de drogas.

Mas,  ainda  restam 04  (quatro)  vetores  como  circunstâncias
negativas,  o que permite a fixação além do mínimo legal, pois há necessidade de
certa exacerbação para que o quantum reste compatível à ponderação na primeira
fase da dosimetria.

Este é o entendimento dos tribunais superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE  FIXADA  ACIMA
DO MÍNIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA.  LEGALIDADE.  REGIME  MAIS
GRAVOSO. CONFIRMAÇÃO. 1. O art. 42 da Lei
n.  11.343/2006 estabelece  que o  magistrado,  na
quantificação  das  penas,  considerará,  com
preponderância  sobre  o  previsto  no  art.  59  do
Código  Penal,  a  natureza  e  a  quantidade  da
substância  entorpecente,  a  personalidade  e  a
conduta social do agente, de modo que a fixação
da pena em cinco anos e dez meses de reclusão,
na  primeira  fase  da  dosimetria,  observou  a
disciplina contida na norma especial. 2. Como é
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sabido,  para aplicação da causa de diminuição de
pena  do  art.  33,  §  4º,  da  Lei  n.  11.343/2006,  o
condenado deve preencher  cumulativamente  todos
os  requisitos  legais,  quais  sejam,  ser  primário,  de
bons  antecedentes,  não  se  dedicar  a  atividades
criminosas  nem  integrar  organização  criminosa,
podendo  a  reprimenda  ser  reduzida  de  1/6  (um
sexto)  a  2/3  (dois  terços),  a  depender  das
circunstâncias  do  caso  concreto.  3.  As  instâncias
ordinárias, após o exame dos elementos probatórios
acostados aos autos, concluíram que o agravante se
dedicava  às  atividades  criminosas,  de  forma  que,
para  afastar  tal  premissa,  seria  imprescindível  o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é
inviável em sede de habeas corpus. 4. Legalidade do
regime  fechado  fixado  na  origem,  não  pela
hediondez do delito, mas em razão da quantidade e
da  qualidade  da  droga  apreendida  (150g  de
cocaína), à vista do que dispõe o art. 42 da Lei de
entorpecentes. Precedentes. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 300.677;
Proc.  2014/0192124-4;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.
Min.  Gurgel  de  Faria;  DJE  29/09/2015).  Grifos
nossos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA
ACIMA  DO  MÍNIMO.  QUANTIDADE  E
NATUREZA  DA  DROGA.  LEGALIDADE.
REGIME MAIS GRAVOSO. CONFIRMAÇÃO. 1.
O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o
magistrado,  na  fixação das  penas,  considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59
do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância  entorpecente,  a  personalidade  e  a
conduta social do agente, de modo que a redução
da sanção (de seis anos e três meses para cinco
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anos e dez meses de reclusão), na primeira fase
da dosimetria, observou a disciplina contida na
norma especial. 2. Como é sabido, para aplicação
da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da
Lei  n.  11.343/2006,  o  condenado  deve  preencher
cumulativamente  todos  os  requisitos  legais,  quais
sejam, ser primário,  de  bons antecedentes,  não se
dedicar  a  atividades  criminosas  nem  integrar
organização criminosa,  podendo  a  reprimenda  ser
reduzida de  1/6  (um sexto)  a  2/3  (dois  terços),  a
depender das circunstâncias do caso concreto. 3. As
instâncias ordinárias, após o exame dos elementos
probatórios acostados aos autos, concluíram que o
agravante  pertencia  à  organização  criminosa,  de
forma  que,  para  afastar  tal  premissa,  seria
imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos
autos,  o  que é vedado na via  estreita  do Recurso
Especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 deste
tribunal.  4.  Legalidade  da  fixação  do  regime
fechado  fixado  na  origem,  considerando  a
quantidade  e  da  qualidade  da  droga  apreendida
(3,43 kg de cocaína), à vista do que dispõe o art. 42
da  Lei  de  entorpecentes.  Precedentes.  5.  Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-
AREsp 625.576; Proc. 2014/0324781-4; SP; Quinta
Turma;  Rel.  Min.  Gurgel  de  Faria;  DJE
01/09/2015). Grifos nossos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE ACIMA
DO  MÍNIMO  LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME  DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  STJ.
AGENTE  QUE  INTEGRA  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.  CONCLUSÃO  DO  ACÓRDÃO
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RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.  7
DO STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE  PENA  DIVERSO  DO  FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE.  QUALIDADE  E
QUANTIDADE  DE  ENTORPECENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. A fixação da pena-base
em  patamar  acima  do  mínimo  legal  foi
devidamente  fundamentada  pelas  instâncias
ordinárias  que,  a  teor  do  art.  42  da  Lei  n.
11.343/2006, consideraram, com preponderância
sobre o previsto no art.  59 do Código Penal,  a
natureza  e  a  elevada  quantidade  da  droga
apreendida (mais de  10 kg de cocaína).  Tendo a
corte  de  origem,  no  exame  das  circunstâncias
judiciais,  mantido  a  pena-base  fixada,  a  revisão
desta  demandaria  o  reexame  do  conjunto
probatório,  o que não é admitido na via  eleita.  A
corte  de  origem  negou  a  aplicação  do  redutor
previsto  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  n.  11.343/2006
concluindo  que  os  agravantes  integravam
organização criminosa. Rever esta premissa importa
em incursão no conteúdo fático-probatório carreado
aos autos, tarefa inviável em Recurso Especial, ex
VI  do  verbete  n.  7  da  Súmula  deste  tribunal.  A
natureza  e  quantidade  da  droga,  aliadas  às
circunstâncias judiciais, justificam a sua fixação do
regime  fechado.  Agravo  regimental  desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 429.526; Proc. 2013/0372339-
5;  SP;  Sexta  Turma;  Rel.  Juiz  Conv.  Ericson
Maranho; DJE 13/03/2015). Grifos nossos.

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
ESPECIAL.  PENAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART.
33, § 4º,  DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS.
PREENCHIMENTO.  VERIFICAÇÃO.
QUANTIDADE  E  NATUREZA DAS  DROGAS.
DUPLA UTILIZAÇÃO. PRIMEIRA E TERCEIRA
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FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA.  PENA-BASE  FIXADA ACIMA
DO  MÍNIMO  EM  DECORRÊNCIA  DA
QUANTIDADE  DE  DROGA.  3  KG  DE
COCAÍNA.  QUANTIDADE DE DROGAS NÃO
CONSIDERADA  NA  TERCEIRA  FASE  DA
DOSIMETRIA.  REGIME  INICIAL DE  PENA E
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO
DO  DECISUM  A  QUO.  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. STF. 1.[...] 4.  As instâncias
ordinárias  atuaram  em  consonância  com  o
disposto  no  art.  42  da  Lei  n.  11.343/2006,
considerando,  com  preponderância  sobre  o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a  quantidade  da  droga  apreendida  (3  kg  de
cocaína). 5. Não merece reparo o acórdão local
ao fixar a pena-base acima do mínimo legal,  a
despeito da primariedade e bons antecedentes da
parte ré. 6. Adequada a fixação do regime inicial
fechado.  Não  em  decorrência  da  Lei  n.
11.464/2007.,  porém por  argumento  diverso,  qual
seja, em razão da grande quantidade e qualidade do
entorpecente  traficado  pela  ré,  a  saber,  3  kg  de
cocaína. 7. Não se mostra adequada a conversão da
pena privativa de liberdade em sanções restritivas
de direitos, uma vez que a ré, conforme observado
na  decisum condenatório,  não  preenche  os
requisitos (pena privativa de liberdade de 5 anos, 4
meses e 5 dias de reclusão) previstos no art. 44, I e
III,  do  Código  Penal.  8.  Agravo  regimental
improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.341.940;  Proc.
2012/0183585-8;  SP;  Rel.  Min.  Sebastião  Reis
Júnior; DJE 12/03/2015). Grifos nossos.

Assim, a pena base acima do mínimo legal se mostra cabível na
espécie.
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Em segunda fase de fixação da pena, a Magistrada considerou a
reincidência para majorar a pena em 02 (dois) anos; tornando-a definitiva em 10
(dez) anos de reclusão; a qual deve ser mantida na íntegra.

Por fim, como está sendo mantida a pena corporal do  apelante,
não há como se falar em substituição por restritivas de direito, por expressa vedação
do art. 44, CP; nem mesmo em modificação do regime inicial de cumprimento de
pena.

4. PARTE DISPOSITIVA

Por tudo isso, rejeito as 1ª, 2ª e 3ª preliminares, não conheço a
4ª preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal e
revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos
Martins  Beltrão  Filho,  relator,  e  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 14
de junho de 2016.

João Pessoa, 20 de junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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