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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.  0016757-57.2014.815.0011  –  Vara  de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Jailton de Lima Caldas
DEFENSORES: Katia  Lanusa  de  Sá  Vieira  e  Adriano  Medeiros  Bezerra
Cavalcanti
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO
DE  ENTORPECENTES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS.  CONDENAÇÃO EM
CONSONÂNCIA  COM  AS  PROVAS  DOS
AUTOS.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS
MILITARES.  VALIDADE.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE
USO  PRÓPRIO  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.   IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.  ALEGAÇÃO  DE  PENA
EXACERBADA.  SANÇÃO  ESTABELECIDA
DENTRO  DOS  PARÂMETROS  LEGAIS
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Ocorrendo  denúncia  da  mercancia  ilícita  de
entorpecentes e, em seguida, perpetrada a prisão em
flagrante  delito  na  posse  da  droga  pronta  para
comercialização,  mostra-se  comprovado  que  a
substância  entorpecente  se  destinava  ao  tráfico  e,
não, ao consumo próprio.

Orienta-se  a  jurisprudência  no  sentido  de  que  os
depoimentos  dos  agentes  policiais,  colhidos  sob o
crivo do contraditório, merecem credibilidade como
elementos  de  convicção,  máxime  quando  em
harmonia com os elementos constantes dos autos.
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O  argumento  da  defesa  de  que  a  decisão  não
observou o critério de fixação e individualização da
pena é  mesmo ilógico,  porque o Juízo,  ao fixar a
pena,  dentro  do  seu  prudente  arbítrio,  atendeu  ao
comando do art. 59, c/c o art. 68, ambos do Código
Penal,  indicando  as  circunstâncias  que  entendia
desabonadoras  às rés,  fato que,  por  si  só,  já seria
suficiente para atender à individualização.

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso de
apelação, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina
Grande,  Jailton de Lima Caldas, foi denunciado como incurso na sanção do
art. 33 da Lei 11.343/06, após ser preso em flagrante no dia 12 de junho de
2014,  por  volta  das  10h,  na  Travessa  Santo  Inácio,  bairro  do  Jeremias,  na
Comarca de Campina Grande, por ter sido apanhado com uma pedra média de
Crack e 32 (trinta e duas) pedras pequenas da mesma droga,  totalizando 39
(trinta e nove) gramas, 02 (duas) lâminas utilizadas no corte da droga, sacos
plásticos utilizados para embalagem da droga e R$ 50,10 (cinquenta reais e dez
centavos), conforme se depreende do Auto de Apreensão e Apresentação (fls.
11), Laudo de Constatação (fls. 16) e Laudo Toxicológico (fls. 48).

Narra  a  peça  acusatória  que  após  empreender  ronda  de
rotina,  policiais  militares  visualizaram um indivíduo em atitude suspeita,  ao
passarem pela Travessa Santo Inácio, Após, evadiu-se do local correndo, sendo
perseguido pela polícia.

Na  fuga,  o  denunciado  entrou  em  uma  residência  e  se
escondeu debaixo de uma cama, ocasião em que, foi preso em flagrante (fls. 02-
04).
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Recebida  a  denúncia  em  23  de  setembro  de  2014  (fls.
52/53).

Instruído  regularmente  o  processo,  e  apresentadas  as
alegações  finais  pelas  partes  (fls.  67/69;  71/73),  a  denúncia  foi  julgada
procedente,  tendo o  acusado,  Jailton de Lima Caldas,  sido  condenado nas
imputações constantes no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, aplicando o magistrado a
reprimenda da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Não havendo causa
agravante/atenuante,  tornou-a definitiva em  08 (oito)  anos de reclusão e 800
(oitocentos)  dias-multa,  à  razão  de  1/30  (um trinta  avos)  do  salário-mínimo
vigente à época do crime, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado (fls.
74/76/v).

Inconformado  com  a  decisão  condenatória,  pleiteia  o
acusado, a absolvição por falta de provas, pugna, ainda, pela desclassificação da
conduta típica descrita no art. 33 (tráfico) para a do art. 28 da Lei nº 11.343/06
(consumo pessoal). Como também, reclama da dosimetria aplicada (fls. 88/93).

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  pela  negativa  de
provimento ao recurso (fls. 97/101).

Nesta  Superior  Instância,  seguiram  os  autos  à  douta
Procuradoria  de  Justiça  que  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso  (fls.
103/110).

Lançado o relatório (fls.  ),  os autos seguiram ao Revisor
que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fls.  ).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:
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O recurso é tempestivo, uma vez que o réu apelou dentro do
prazo  legal  de  5  (cinco)  dias  (art.  593,  caput,  do  CPP),  e  adequado,  não
dependendo de preparo, por se tratar de Ação Penal Pública, em observância à
Súmula n° 24 do TJPB.

Assim, conheço do apelo.

2.DO MÉRITO:

Inexistindo  questionamentos  preliminares  e  não
vislumbrando  nos  autos  qualquer  irregularidade  ou  nulidade  que  deva  ser
declarada de ofício, passo ao exame do mérito recursal.

A pretensão apelatória é no sentido da reforma da sentença,
no  sentido  de  absolver  o  sentenciado,  sob  a  alegação de  falta  de  provas  da
conduta ilícita, reduzir a pena aplicada e, ainda, pela desclassificação da conduta
de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para a de consumo (art.
28 da Lei nº 11.343/2006) (fls. 88/93).

A materialidade delitiva é inequívoca, restando sobejamente
comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 11, pelo Laudo de
Constatação de fls. 16, bem como, pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico
de fls. 48.

Inquirido  perante  a  Autoridade  Policial,  o  réu  admitiu  a
propriedade da droga apreendida, porém, não afirmou que a droga se destinava
ao  seu  consumo  próprio,  bem  assim,  afirmou  que  já  cumpriu  pena  por
homicídio e, responde a processo no JECRIM (fls.08).

O apelante, apesar de ciente da data da audiência (fls. 61/v),
não  compareceu  em  juízo  para  dar  sua  versão  dos  fatos,  todavia,  os
depoimentos dos policiais foram de suma importância para elucidação do fatos.
Nesse aspecto, a jurisprudência pontifica:

PROCESSO  PENAL  E  PENAL.  HABEAS
CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
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ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  ABSOLVIÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
REEXAME  DE  PROVA.  IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.  SUPERVENIÊNCIA  DO
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  MATÉRIA
RESERVADA  PARA  REVISÃO  CRIMINAL.  1.
Ressalvada  pessoal  compreensão  diversa,
uniformizou  o  Superior  Tribunal  de  justiça  ser
inadequado o writ em substituição a recursos especial
e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de
ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2.  Tendo  as  instâncias  ordinárias  indicado  os
elementos de prova que levaram ao reconhecimento
da autoria  e,  por  consequência,  à  condenação,  não
cabe  a  esta  corte  superior,  em  habeas  corpus,
desconstituir  o afirmado, pois demandaria profunda
incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via
processual.  3.  Mostra-se  incabível  na  via  eleita  a
desclassificação do crime de tráfico para o de uso de
entorpecentes,  pois  imprescindível  para  tanto  a
revaloração  probatória.  4.  Orienta-se  a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos
dos  agentes  policiais,  colhidos  sob  o  crivo  do
contraditório,  merecem  credibilidade  como
elementos  de  convicção,  máxime  quando  em
harmonia com os elementos constantes dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 262.582;
Proc. 2012/0275328-5; RS; Sexta Turma; Rel. Min.
Nefi Cordeiro; DJE 17/03/2016).

Da  mesma  forma,  as  demais  provas  são  uníssonas  em
apontar o réu como sendo o autor da conduta imputada.

2.1.  Da desclassificação para uso:
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Pleiteia  também a  defesa  a  desclassificação  do  delito  de
tráfico para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Neste aspecto, melhor sorte não lhe socorre.

O  artigo  28,  §2º,  do  mencionado  dispositivo,  estabelece
elementos  para  que  o  julgador  possa  determinar  se  a  droga  destinava-se  a
consumo pessoal, como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o
local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e
pessoais, além da conduta e antecedentes do agente.

A propósito  dos  critérios  para  a  apuração  do  consumo
pessoal, a respeitável doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

"Para  distinguir  o  crime  de  tráfico  ilícito  de
entorpecentes  do  simples  porte  para  uso  nunca  foi
tarefa  fácil  e  continuará  a  ser  árdua  atribuição  do
magistrado.  Ilustrando,  a  conduta  trazer  consigo
consta tanto do art. 33 quanto do art. 28 desta Lei. Se
a  redação  de  cada  tipo  penal  fosse  devidamente
aprimorada seria desnecessária a previsão feita no art.
28, §2º. Enquanto isso não ocorre, é fundamental que
se verifique, para a correta tipificação da conduta, os
elementos  pertinentes  à  natureza  da  droga,  sua
quantidade,  avaliando  local,  condições  gerais,
circunstâncias  envolvendo  a  ação  e  a  prisão,  bem
como  a  conduta  e  os  antecedentes  do  agente.  A
inovação ficou por conta da introdução da seguinte
expressão:  'circunstâncias  sociais  e  pessoais'.  (...)
aquele  que  traz  consigo  quantidade  elevada  de
substância  entorpecente  e  já  possui  anterior
condenação  por  tráfico  evidencia,  como  regra,  a
correta  tipificação no art.  33 desta  Lei  .  Por  outro
lado, o agente que traz consigo pequena quantidade
de droga, sendo primário e sem qualquer antecedente,
permite  a  conclusão  de  se  tratar  de  mero  usuário
(...)". (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas,
2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007).
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Sobre o tema a jusrisprudência pontifica:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  PELO  ART.  33,
CAPUT E §4º,  DA LEI  Nº  11.343/06.  RECURSO
DEFENSIVO  BUSCANDO  A  ABSOLVIÇÃO
ANTE  A  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA,  A
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO
PREVISTO  NO  ART.  28  DA LEI  DE  DROGAS,
OU,  SUBSIDIARIAMENTE,  A  SUBSTITUIÇÃO
DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE  DIREITOS.  MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE
16 PINOS DE COCAÍNA (PESO DE 16 GRAMAS).
RÉU  SILENTE  EM  DELEGACIA  E  QUE  EM
JUÍZO  ADMITIU  PORTAR  APENAS  DUAS
PORÇÕES  DE  COCAÍNA.  DEPOIMENTO  DOS
POLICIAIS  HARMÔNICOS  ENTRE  SI
MERECEM  CREDIBILIDADE.  E  fiscalização  de
trânsito, foi realizada abordagem do veículo em que
estava  o  réu;  ao  revistarem o  veículo,  os  policiais
encontraram pequena porção dentro do porta-luvas, e
na  caçamba  do  veículo  foram  encontradas  mais
porções  de  cocaína,  dentro  de  uma  caixa  de
ferramentas.  A condição de usuário, por si só, não
tem o condão de  elidir a  traficância. De rigor  a
condenação. Dosimetria. Penas e regimes mantidos.
Inaplicável  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por  restritivas  de  direitos.  Regime inicial
fechado  inalterado.  Sentença  mantida.  Recurso
desprovido.  (TJSP;  APL  0000909-
42.2013.8.26.0372; Ac. 9411451; Monte Mor; Oitava
Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka;
Julg. 05/05/2016; DJESP 12/05/2016).

No  caso  em  tela,  verifica-se  que  a  quantidade  de  droga
apreendida, uma pedra média de Crack e 32 (trinta e duas) pedras pequenas da
mesma droga, totalizando 39 (trinta e nove) gramas, e, os apetrechos utilizados:
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02 (duas) lâminas utilizadas no corte da droga, sacos plásticos utilizados para
embalagem  da  droga  e  R$  50,10  (cinquenta  reais  e  dez  centavos),  são
suficientes  para  caracterizar  o  tipo  penal  elencado  no  art.  33  da  Lei
11.343/2006.

É fato que apenas a  quantidade de droga não pode ser o
único elemento indicativo do delito de tráfico. Porém, no caso em apreço, as
circunstâncias evidenciadas nos autos, aliada aos depoimentos dos policiais, as
circunstâncias  que  envolveram  a  prisão  em  flagrante  e  culminaram  com  a
apreensão  da  droga  apreendida,  demonstram  a  prática  da  mercancia  ilícita,
perfazendo um conjunto probatório que nos revela a destinação mercantil do
entorpecente apreendido.

Aliás,  vale  destacar,  que  o  sentenciado  em  nenhum
momento disse ser usuário, ainda que se admitisse ser o réu usuário de drogas,
tal circunstância, por si só, não teria o condão de afastar o exercício também da
traficância de substância entorpecente. 

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, as provas não
são frágeis, o conjunto probatório autoriza a condenação do apelante pelo delito
de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta prevista
no art. 28 da Lei 11.343/06.

Desse modo,  pelas provas coligidas, pelo flagrante e pela
apreensão da droga, vislumbro a ocorrência da figura penal do art. 33 da Lei nº
11.343/06,  permanecendo íntegra a condenação.

2.2.  Da dosimetria:

Em relação a dosimetria aplicada,  não vislumbro nenhum
elemento na sentença que permita reformar o julgado.

No  caso  vertente,  a  impetração  recursal  cinge-se  ao
quantum da  pena  aplicada,  ao  ver  do  apelante  exacerbada,  razão  pela  qual
requer sua minoração.
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Ora, o magistrado singular estabeleceu a pena-base 08 (oito)
anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário  mínimo vigente  à  época do crime,  quando o  tipo  penal  traz  uma
variação  -  reclusão  de  5  (cinco)  a  15  (quinze)  anos  e  pagamento  de  500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para chegar-se àquele quantitativo levou em consideração as
circunstâncias judiciais que foram qualificadas como desfavoráveis ao réu.

Nesse contexto, leiamos trecho do dispositivo da sentença:

“O réu não é primário (...)
O  réu  é  reincidente  e,  portanto,  demonstra  possuir
personalidade voltada para o crime em razão de seus
antecedentes  criminais,  além  do  que  o  seu
comportamento  criminoso  mostra  que  não  sabe
conviver em sociedade, o que faz ser a conduta social
uma circunstância favorável ao crime. 

(...)”

As consequências do crime de tráfico de entorpecente
são  sempre  danosas  para  suas  vítimas  (viciados)  e
para  toda  a  sociedade,  haja  vista  o  alto  grau  de
dependência e a natureza destrutiva”.

Portanto, razão não assiste ao apelante, nesse aspecto, pois a
orientação predominante no ordenamento jurídico pátrio reside na possibilidade
de fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal quando desfavoráveis
às circunstâncias judiciais.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial:

STF: “Não há violação ao art. 93, IX, da CF, quando
é fixada a pena-base acima do mínimo legal e adota-
se,  para  tanto,  a  fundamentação  desenvolvida  pelo
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juiz sentenciante acerca das circunstâncias judiciais”
(JSTF 299/400).

TJSC: “Pena-base – Fixação acima do mínimo legal –
Possibilidade.  A  nenhum  acusado  é  conferido  o
direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu
grau  mínimo,  podendo  o  magistrado,  diante  das
diretrizes do art.  59,  caput,  do CP, aumentá-la para
alcançar os objetivos da sanção (prevenir e reprimir o
crime)” (JCAT 81-82/666).
TJPA:  “Somente  quando  todos  os  parâmetros
norteadores do art. 59 favorecem o acusado é que a
pena-base  deve  ser  estabelecida  no  seu  menor
quantitativo, de sorte que deverá residir acima deste,
toda  vez  que  pelo  menos  uma  das  circunstâncias
judiciais militar em seu desfavor” (RDJ 17/147).

Desta feita, a maneira como a ação delitiva fora executada,
entendo como suficiente, à reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada ao
apelante, por ocasião da lavratura da sentença.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos, dele participando, além de mim Relator, José Guedes
Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Joás
de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão 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,
aos 14 (quatorze) dias do mês de junho do ano de 2016.
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João Pessoa, 20 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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