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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TÓXICO.  TRÁFICO  DE
SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  CRACK  E
MACONHA. FLAGRANTE DELITO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO
DA MERCANCIA DA DROGA.  DESNECESSIDADE.
ÉDITO  CONDENATÓRIO  COM  FUNDAMENTO  EM
CONTUNDENTE  ACERVO  PROBATÓRIO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  DOSIMETRIA DA
PENA. REFORMA DO PERCENTUAL RELATIVO À
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME
INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA.
SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITO
EM  RAZÃO  DO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

“O  tipo  previsto  no  artigo  12  da  Lei  n.º  6.386/76  é
conguente  ou congruente  simétrico,  esgotando-se,  o
seu  tipo  subjetivo,  no  dolo.  As  figuras,  v.g.,  de
transportar,  trazer  consigo,  guardar  ou,  ainda,  de
adquirir  não  exigem,  para  a  adequação  típica  de
qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim
de  traficar  ou  comercializar.”  (STJ. RHC 16133/MG.
Relator:  Ministro  Feliz  Fischer.  Data  do  julgamento:
05.09.2004. Data da publicação: 13.09.2004).

Desnecessária a prova presencial da mercancia para a
configuração do crime, bastando a prática de uma das
condutas descritas no tipo penal acima referido.

Alterada a reprimenda aplicada, a acusada faz jus ao
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cumprimento da pena sob o regime inicial aberto, nos
termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

O Supremo Tribunal Federal, em controle incidental de
inconstitucionalidade, afastou a expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos”, constante
do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e da expressão
“vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos”, contida no referido art. 44 do mesmo diploma
legal,  restando  autorizada  a  aplicação  do  mesmo
posicionamento em outros casos concretos, diante do
teor  da  Resolução  n.º  05/2012  do  Senado  Federal,
que  regulamentou  a  matéria,  tornando  obrigatória  a
extensão do entendimento às questões submetidas ao
Poder  Judiciário,  desde  que  vislumbradas  as
condições impostas pela lei (art. 44 do CP).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO  PARA
REDUZIR A PENA PARA 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO,
ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO E
SUBSTITUIR POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Maria de Lourdes

dos Santos Barbosa (fl. 207) contra a sentença proferida pelo juízo de Direito

da  comarca  de  Remígio/PB  (fls.  197/201),  que  a  condenou  pela  prática

delituosa esculpida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a uma pena de 04

(quatro)  anos  e  07  (sete)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicialmente

semiaberto, e 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias-multa, no valor de

1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Irresignada,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  228/234),  a

apelante  alega  inexistir  prova  da  mercancia,  tendo  em  vista  que  a  droga

apreendida era para uso próprio, devendo ser absolvida do delito incurso na

denúncia. Subsidiariamente, pugna pela diminuição da pena imposta, com a

Desembargador João Benedito da Silva
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substituíção  por  restritivas  de  direito.  Por  fim,  requer  o  reconhecimento  da

detração para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões,  fls.  235/238,  a  Promotoria  de Justiça pugna

pela manutenção integral da decisão recorrida.

O douto Procurador  de Justiça,  José Marcos Navarro Serrano,

instado a se pronunciar, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 248/252).

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício na

Comarca de Remígio/PB, ofereceu denúncia em face de  Maria de Lourdes

dos Santos Barbosa, dando-a como incursa nas sanções do artigo 33, caput,

da Lei nº 11.343/06.

Relata a denúncia que, no dia 20 de outubro de 2011, a acusada

foi  presa  em  flagrante  por  policiais  militares  em  razão  de  guardar

entorpecentes, em sua residência, com o objetivo de fornecer a terceiros.

Narra a exordial acusatória que a apreensão se deu em razão do

cumprimento  de  mandado  de  busca  e  apreensão,  expedido  pelo  juízo  da

comarca de Remígio,  tendo os  policiais  militares encontrado,  no interior  da

residência da denunciada, 09 (nove) pedras de crack, 01 (uma) trouxa e 14

(quatorze) mintabletes de maconha prensada.

Concluída a instrução criminal, a MM. Juíza, julgando procedente

a denúncia, condenou Maria de Lourdes dos Santos Barbosa à pena de  04

(quatro)  anos  e  07  (sete)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicialmente

semiaberto, e 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias-multa, no valor de
Desembargador João Benedito da Silva
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1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa descrita

no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como visto,  a apelante alega inexistir prova da mercancia, tendo

em vista que a droga apreendida era para uso próprio, devendo ser absolvida

do  delito  incurso  na denúncia.  Subsidiariamente,  pugna pela  diminuição da

pena imposta, com a substituição por restritivas de direito. Por fim, requer o

reconhecimento  da  detração  para  fins  de  fixação  de  regime  inicial  de

cumprimento de pena.

Pois bem. A impugnação recursal cinge-se à ausência de provas

quanto  ao  delito  de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  e,  subsidiariamente,  a

redução da pena imposta, com substituição por restritiva de direitos. Ao final,

requer o reconhecimento da detração penal.

A título de registro,  a  materialidade do delito está devidamente

comprovada conforme o Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 09.

A autoria do ilícito, por sua vez, é extraída do conjunto de provas

colacionadas  aos  autos,  o  qual  retrata,  em  toda  a  sua  amplitude,  a

responsabilidade da acusada.

Os depoimentos, em juízo, dos policiais militares Marcio Leandro

Alves  de  Carvalho  e Ismael  Silva  Santos,  que  efetuaram  a  prisão  em

flagrante  da  recorrente,  foram uníssonos  quanto  a  existência  de  denúncias

sobre a comercialização de drogas na residência da acusada e, em razão do

cumprimento  de mandado  de busca e  apreensão,  encontraram maconha e

crack cuja propriedade foi assumida pela denunciada.

O policial  Marcio Leandro Alves de  Carvalho  informou que já

havia denúncias vindas de populares acerca da existência de tráfico de drogas

na  residência  da  acusada.  Relata  que,  por  meio  de  mandado  de  busca  e
Desembargador João Benedito da Silva
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apreensão, adentraram na casa dela, onde foram aprendidos drogas, dinheiro,

saquinhos destinado a dividir o entorpecente. Disse que a acusada confirmou a

existência de droga no local. Aduz, ainda, que as melhorias existentes na casa,

torna-a mais elevada em comparação as residências ao redor e que existe um

comércio que seria insuficiente para manter referido padrão. Disse, ainda, não

ter conhecimento de que a denunciada seja usuária de droga (00:24/03:15 do

arquivo 0001143-46.2011.815.0551 1030horas.wmv da mídia eletrônica de

fl. 153).

No mesmo sentido, o policial militar Ismael Silva Santos relatou

que,  em cumprimento  a  um mandado  de  busca  e  apreensão,  a  droga  foi

encontrada na casa da denunciada, que confessou a propriedade, bem como

ser a responsável pela comercialização. Informa que lá existe uma bodega e

que o padrão da casa é elevado em relação às outras residências do conjunto

habitacional. Disse que existiam denúncias, por parte de populares, acerca de

enriquecimento  ilícito  (03:38/06:10  do  arquivo  0001143-46.2011.815.0551

1030horas.wmv da mídia eletrônica de fl. 153).

Já a acusada, no interrogatório, afirma que a acusação é em parte

verdadeira. Relata que os policiais adentraram, na residência da acusada, onde

encontraram pedras de crack e maconha. Disse ser usuária e adquiria a droga

para o mês inteiro através de um rapaz que não sabe dizer o nome. Informa

que sobrevive por meio da venda em um mercadinho que possui. Diz não ser,

atualmente, usuária de drogas, pois largou o vício após passar um tempo na

prisão (00:16/03:38 do arquivo 0001143-46.2011.815.0551 0900horas.wmv da

mídia eletrônica de fl. 180).

As testemunhas de defesa (Zenilda Felix Clementino e Ana Lúcia

da  Silva),  por  sua  vez,  afirmaram  que  não  tem  conhecimento  acerca  do

envolvimento da acusada no tráfico de drogas  (06:48/07:45 e 08:13/11:25 do

arquivo 0001143-46.2011.815.0551 1030horas.wmv da mídia eletrônica de fl.

153). 
Desembargador João Benedito da Silva
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Apesar de a recorrente tentar se desvencilhar da acusação sob o

argumento de que a droga seria destinada ao consumo, diante do que fora

colhido no caderno processual, a pretensa desclassificação do delito para uso,

previsto no artigo 28 da referida lei, não merece ser acolhida, uma vez que o

elenco probatório conseguiu demonstrar de forma inequívoca a materialidade e

autoria do crime de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

À luz da Lei  dos crimes de tráfico ilícito (Lei  11.343/06),  o tipo

penal  descrito  no  artigo  33  traz  diversas  condutas,  punindo  quem  pratica

qualquer uma delas  (importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,  fabricar,

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,  trazer

consigo,  guardar, prescrever,  ministrar,  entregar  a  consumo  ou  fornecer

drogas), independentemente da destinação dada à droga.

Como se vê, as razões invocadas pelo recorrente no sentido de

que não há provas suficientes para uma condenação não merecem subsistir,

pois, além do depoimento coeso dos policiais, a quantidade da droga e a forma

como  ela  estava  acondicionada  (09  pedras  de  crack,  01  trouxa  e  14

minitabletes de maconha prensada, 11 charutos de substância desconhecida),

além  da  quantia  de  R$  427,30  (quatrocentos  e  vinte  sete  reais  e  trinta

centavos)  em dinheiro  trocado,  evidenciam o  intuito  de  comercialização  da

droga.

De mais a mais, além das várias denúncias acerca da ocorrência

de tráfico, a casa da acusada possui melhorias que não condizem com a renda

de quem sobrevive de venda em uma bodega.

Registre-se,  ainda,  que  as  Cortes  de  Justiça  mantém  o

entendimento de que é irrelavante o fato de o infrator não ter sido flagrado

comercializando  a  droga,  bastando  a  prática  de  qualquer  um  dos  verbos

previstos no art. 12 da Lei nº 6.368/76 para adequação típica, não se exigindo
Desembargador João Benedito da Silva
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qualquer elemento subjetivo adicional. Vejamos:

“Para  a  caracterização  do  tráfico  de  entorpecente,
irrelevante  se  torna  fato  de  que  o  infrator  não  foi
colhido  no  próprio  ato  da  venda  da  mercadoria
proibida.  Ademais,  esse  delito  é  de  caráter
permanente,  consumando-se  com  a  detenção  do
tóxico  pelo  agente  para  comercialização.”  (in  RT
714/357).

“EMENTA: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INCONFORMIDADE  DEFENSIVA.  -  A  prova  da
materialidade  do  delito  encontra  apoio  nos
documentos  que  instruem  os  autos.  -  O  acusado,
quando  do  flagrante,  bem como em juízo,  negou  a
autoria. Afirmou, em ambas as oportunidades, que a
droga  foi  enxertada.  -  Examinado  o  conjunto
probatório,  conclui-se  pela  manutenção  do  édito
condenatório. - Em relação a caracterização do delito,
devemos  lembrar  que  as  Turmas  (5ª  e  6ª),
componentes  da  3ª  Seção  do  Egrégio  Superior
Tribunal de Justiça, já firmaram orientação no sentido
de  que  para  a  consumação  do  delito  de  tráfico  de
entorpecentes  basta  à  prática  de  qualquer  um  dos
verbos previstos no art. 12 da Lei nº 6.368/76. Para
adequação  típica  não  se  exige  qualquer  elemento
subjetivo  adicional.  Precedentes.  -  O  entendimento
jurisprudencial  continua  atual,  pois  na  nova  Lei  de
Tóxicos  (Lei  nº  11.343/06)  as  exigências  para  a
tipificação do delito de tráfico são as mesmas da Lei nº
6.368/76  (trecho  da  ementa  do  REsp  846481/MG,
Relator Ministro FELIX FISCHER) - Observa-se, nesse
passo,  além  das  circunstâncias  narradas  pelos
policiais  (local  e  circunstâncias  da  prisão),  que  a
quantidade  da  substância  apreendida,  não  foi
pequenota.  A  expressiva  quantidade  da  droga
apreendida (crack)  está a indicar  a  configuração do
injusto previsto no art. 33 da Lei de Drogas. - Deve ser
mantido o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena carcerária. Em relação ao delito de tráfico de
entorpecentes, a jurisprudência desta Corte se firmou
no  sentido  de  que  se  impõe  o  regime  fechado
APELAÇÃO  DESPROVIDA.”  (TJRS  –  ACrim.
70026821942 - Segunda Câmara Criminal – Rel. Des.
Marco Aurélio de Oliveira Canosa – j. 19.3.2009).

Dessa  forma,  pode-se  afirmar,  portanto,  que  as  provas

testemunhais colhidas nos autos, atreladas às circunstâncias em que a droga

foi apreendida, são suficientes para a manutenção da condenação da acusada.
Desembargador João Benedito da Silva
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Insurge-se,  ainda,  a  apelante  quanto  à  dosimetria  da  pena,

pugnando  pela  diminuição  da  reprimenda  imposta,  com  a  substituição  por

restritivas de direito.

Cumpre afirmar a observância da juíza  a quo  quanto à correta

aplicação de todas as fases de aplicação das penas, em estrita obediência ao

que preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal, analisando de forma clara

e individual todas as circunstâncias judiciais. 

Com  efeito,  a  magistrada  deve  se  ater  à  análise  das

circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para a fixação

da  pena-base,  e,  na  hipótese  em  apreço,  as  circunstâncias  do  crime  se

mostraram desfavoráveis à apelante, o que justifica a não fixação da pena-

base no mínimo legal.

Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência:

“Não  há  ilegalidade  no  decreto  condenatório  que,
analisando o art.  59,  do CP, verifica a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar
a fixação da pena-base no crime de atentado violento
ao pudor acima do mínimo legal (Precedentes)”. 1

“Evidenciado  que  o  Julgador  monocrático,  para
fundamentar  o  acréscimo  na  pena-base,  também
considerou  outras  duas  circunstâncias  judiciais
reputadas desfavoráveis ao paciente, quais sejam, a
personalidade e a culpabilidade, não se pode fixar a
pena-base no mínimo legal”. 2

O  preceito  secundário  do  art.  33  da  Lei  11.343/06  estabelece

pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-

multa. 

In  casu,  a  magistrada  sentenciante  fixou  a  pena-base  em  05

Desembargador João Benedito da Silva
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(cinco) anos e 06 (seis)  meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta)

dias-multa,  a  razão  de  1/30  do  salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato,

obedecendo  a  critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  não  havendo

necessidade de reparo.

Entretanto, em terceira fase da dosimetria, altero o percentual da

causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, para reduzir

a reprimenda em ½  (metade), resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses

de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, tornando-a definitiva.

Fixo  o  regime  aberto  para  cumprimento  inicial  da  reprimenda

imposta.

Diante do preenchimento dos requisitos previstos no art.  44 do

Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas

de direitos, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

Por tais razões,  dou provimento parcial à apelação criminal,

para reduzir a reprimenda imposta para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de

reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do

salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato,  alterar  o  regime  inicial  de

cumprimento de pena para o aberto  e  substituir por duas restritivas de

direitos, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

É como voto. 

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os
Desembargador João Benedito da Silva
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Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


