
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000416-29.2015.815.0331 –  5ª Vara da Comarca de
Santa Rita.
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE: Apolo Naasom de Andrade (Adv. Maurício Marques de Lucena)
APELADA: Justiça Pública.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
AGENTE SURPREENDIDO EM FLAGRANTE COM 10
(DEZ)  EMBRULHOS DE MACONHA E  12  (DOZE)  DE
COCAÍNA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
INDUVIDOSAS.  INTUITO  DE  MERCANCIA  DE
SUBSTÂNCIA  ILÍCITA  EVIDENTE.  REINCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º
DA  LEI  11.343/06.  IMPOSSIBILIDADE  DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.

1.  Havendo  demonstração robusta  da  materialidade  do
crime  (laudos  periciais)  e  de  sua  autoria  (depoimento
testemunhais), deve responder pelo tráfico de drogas o agente
que traz consigo entorpecentes (maconha e cocaína) destinados
a  venda,  ainda  que  não  haja  prova  da  efetiva  prática  da
mercancia pelo demandado. Jurisprudência pacífica do TJPB.

2.  A  reincidência  do  acusado  impede  a  aplicação  da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei
federal  11.343/06,  que  exige,  para  sua  incidência,  a
primariedade e os bons antecedentes do denunciado.

3.  Fixada  a  pena  em  patamar  incompatível  com  as
exigências  legais  para  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade pelas medidas restritivas de direito (arts. 44, I e II do
CP), mantém-se a pena corporal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba, à  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO.
Oficie-se à Vara de Execuções da Comarca de Santa Rita.



RELATÓRIO:

O  Ministério Público estadual  aforou ação penal  em face de
Apolo Naasom de Andrade, dizendo que o acusado, no início da noite de 03 de março
de 2015, nas proximidades do  Bar do Cercado, restou preso em flagrante, por trazer
consigo,  para fins de comércio,  10 (dez)  embrulhos  contendo maconho e 12 (doze)
contendo cocaína.

Notificado o demandado para apresentar defesa, ele ofereceu seu
arrazoado,  após o qual o juízo de piso recebeu a  denúncia e designou audiência  de
instrução  e  julgamento.  Nesse  ato  processual,  o  magistrado,  depois  de  inquirir  as
testemunhas arroladas e de interrogar o increpado, condenou-o a pena final de 08 (oito)
anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs a presente  apelação criminal,
questionando  a  materialidade  do  crime  e  postulando  a  aplicação  da  circunstância
minorante do art.  33, § 4º da lei federal nº 11.343/06, além da substituição da pena
privativa de liberdade por restitiva de direitos. No fim, pleiteou a absolvição do réu.

Em contrarrazões,  porém, a  promotoria  de justiça defendeu o
desprovimento do recurso, o mesmo fazendo o órgão do parquet neste juízo ad quem.

É o relatório. 

VOTO:

A jurisprudência sufragada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba
entende que deverá responder pelo crime de tráfico de drogas o agente que traz consigo
substância entorpecente para a mercancia, ainda que não haja prova da prática de efetivo
ato de comércio.  Noutras palavras:  o porte  de droga para venda é suficiente  para o
enquadramento da conduta típica no art.  33,  caput da lei  nº  11.343/06,  mesmo não
havendo  demonstração  de  que  o  agente  estivesse  negociando  o  entorpecente  no
momento da prisão. Vejam-se, ilustrativamente, os seguintes arestos:

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,  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. (…) (TJPB;
APL 0004557-79.2011.815.0251; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des.
Joás de Brito Pereira Filho; DJPB 26/08/2015; Pág. 19)

APELAÇÃO CRIMINAL. Crime contra a saúde pública.  Tráfico ilícito de
drogas. Transporte de maconha. Materialidade e autoria. Comprovação.
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Flagrante.  Provas  convincentes.  Tráfico  caracterizado.  Condenação
mantida.  Desprovimento.  A  materialidade  e  a  autoria  restam
configuradas, quando as provas dos autos demonstram que o acusado
transportava droga em quantidade excedente impossível para o consumo
próprio,  concluindo-se,  portanto,  que  se  destinava  para  o  comércio
ilícito.  Desprovimento  (TJPB;  APL  0004303-72.2012.815.0251;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior;  DJPB
18/08/2015; Pág. 23) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  QUALIFICADO  E  TRÁFICO DE
DROGAS.  ART.  157,  §  2º,  I  E  II,  DO  CP,  E  ART.  33   DA  LEI  Nº
11.343/2006.  CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO  DA  DEFESA.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  PARA  A  CONDENAÇÃO  PELO
ROUBO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
VASTAMENTE  COMPROVADAS.  RECONHECIMENTO  PELA
VÍTIMA. PROVA PUNGENTE  E  SUFICIENTE  PARA A AFIRMAÇÃO
DA  CULPA.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DELITIVAS  CONSUBSTANCIADAS. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Atenuante
da menoridade de 21 anos (art. 65, I, do cp) a ser aplicada provimento parcial
do  apelo.  A materialidade  e  autoria  dos  crimes  de  roubo  e  de tráfico de
entorpecentes atribuídos ao apelante ficaram devidamente provadas nos autos
pela prova testemunhal produzida em juízo, atestando de forma inconteste os
fatos  narrados  na  denúncia,  principalmente  o  reconhecimento  feito  pela
vítima e os depoimentos testemunhais. Daí o improvimento da irresignação.
A  sólida  palavra  da  vítima,  quando  em  consonância  com  o  caderno
probatório, guarda especial relevo nos crimes patrimoniais, pois muitas vezes
é o único dado disponível e eficaz na identificação do autor. Ponto outro, a
consumação do crime de tráfico se dá quando o agente comete ao menos
uma das dezoito práticas elencadas no art. 33, caput, da Lei de drogas,
não sendo necessário que seja flagrado efetivamente praticando atos de
comércio  (TJPB;  APL 0001689-77.2014.815.0331;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Marcos William de Oliveira; DJPB 16/07/2015; Pág. 13) 

Essa é justamente a hipótese dos autos. De fato, no dia 03 de
março de 2015, por volta das 19h30, o recorrente, nas imediações do “Bar do Cercado”,
em Santa Rita,  trazia  consigo,  nos bolsos da bermuda,  duas espécies diferentes de
droga  –  maconha  e  cocaína  –  que  estavam  embaladas,  respectivamente,  em  12
(doze)  e  10  (dez)  pequenos  embrulhos,  próprios  para  a  comercialização.  Nessa
ocasião,  o  serviço  de  inteligência  da  polícia  civil,  que  já  investigava  o  agente,
prendeu-o em flagrante.

Condenado  em  primeira  instância,  o  réu  apela,  levantando,
basicamente, três questões distintas, a saber: (a) a ausência de materialidade do crime
de tráfico de drogas, à míngua de prova da efetiva mercancia da substância ilícita; (b) a
aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º da lei nº 11.343/06 e (c) a
substituição da reprimenda corporal  pela  restritiva  de direitos.  Nenhum desses
fundamentos, contudo, parece-me robusto.

De logo,  afasto o pedido de absolvição, deduzido no fim do
arrazoado recursal. Afinal, embora o apelante negue que a droga com ele encontrada
lhe pertencia, a prova dos autos, com absoluta segurança, indica o contrário. Nesse
sentido, é inegável a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (laudo de fls. 12
e 84)) e a respectiva autoria do delito de tráfico de drogas, conforme se depreende dos
depoimentos testemunhais ora transcritos:

“que é verdade que com o acusado foram encontradas as drogas apreendidas
nos autos” (fl. 75 – Marcone Lins de Albuquerque)
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“que  participou  da  prisão  do  acusado  juntamento  com  o  serviço  de
inteligência;  que  a  polícia  chegou  até  o  denunciado  pelo  serviço  de
inteligência;  que  a  polícia  já  tinha  anteriormente  (…)  informações  que  o
acusado já era envolvido no tráfico de drogas (…) que a droga apreendida foi
encontrada no bolso do acusado; que estavam embaladas individualmente”
(fl. 87 – José Samuel de Oliveira Fernandes).

Ora,  o  modo  como  a  droga  estava  sendo  conduzida  –  em
pequenas  porções  separadas  e  embrulhadas,  sendo  dois  estupefacientes  distintos  –
revela  ser inquestionável  o  propósito  de  mercancia  ilícita.  Afinal,  “a forma  de
acondicionamento da substância entorpecente é pedra de toque na identificação da
prática  de  crimes  de  mercancia  de  drogas”,  com ressalta  a  douta  Procuradoria  de
Justiça,  estando  cabalmente  demonstrada a narcotraficância  do apelante.  Assim,
aliás,  também  entende  a  Câmara  Criminal  deste  Tribunal,  conforme  recentíssimo
precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. Crime contra a saúde pública.  Tráfico ilícito de
drogas. Crime  de  receptação.  Crime  de  uso  de  documento  falso.
Materialidade  e  autoria.  Comprovação.  Flagrante.  Provas  convincentes.
Desclassificação  para  consumo  próprio.  Impossibilidade.  Quantidade
variada  de  substâncias  ilícitas. Drogas  embaladas  para  o  comércio.
Tráfico  caracterizado.  Condenação  mantida.  Dosimetria.  Confissão.
Circunstância  atenuante.  Reconhecimento.  Redimensionamento  da  pena.
Provimento parcial.  - A materialidade e a autoria restam configuradas,
quando as provas dos autos demonstram que o acusado portava vários
tipos de drogas e embaladas para o comércio, não havendo dúvida de
que a droga apreendida destinava-se ao comércio ilícito. (…) (TJPB; APL
0001266-67.2013.815.0941;  Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.
Marcos William de Oliveira; DJPB 12/06/2015; Pág. 18) 

Também  não  prospera  o  apelo  no  pedido  de  aplicação  da
circunstância minorante prevista no art. 33, §4º da LAD, que reclama, para a sua correta
incidência,  que  “o  agente  seja  primário,  de  bons  antecedentes,  não  se  dedique  às
atividades  criminosas  nem  integre  organização  criminosa”.  Tratando-se  de  réu
reincidente, como dá conta a sua folha de antecedentes criminais, não lhe é permitido
beneficiar-se do favor legal examinado.

Da mesma maneira, não faz jus o recorrente à substituição da
pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos. Digo isso por duas
razões  distintas:  (i)  a reprimenda  penal  a  ele  aplicada  ultrapassa  o  parâmetro
máximo firmado pelo legislador para cabimento da benesse legal (art. 44, I do CP)
e (ii) o apelado ostenta condenação anterior que obstrui as medidas de natureza
não prisional (art. 44, II do CP).

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  Presidente  da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Guedes  Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des  Joás de Brito Pereira
Filho), revisor e João Benedito da Silva.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor   Amadeus



Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


