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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA
 

ACÓRDÃO                                                                                                                              
Apelação Criminal nº 0000451-52.2016.815.0331
ORIGEM: Comarca de Santa Rita -PB 
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
APELANTE: Andre Luiz da Silva
ADVOGADO: Alderban Coelho de Souza Silva  
APELADO:   A Justiça Pública                                                                                            

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO.  NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO
AO  TRÁFICO.  ABSOLVIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
TESTEMUNHO  DE  POLICIAIS.  VALIDADE.
REDUÇÃO  DAS  PENAS  BASES  E  AUMENTO
DA  FRAÇÃO  DO  TRÁFICO  PRIVILEGIADO.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  PENAS  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS.   CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTO
QUANTO À APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA
DO  §  4º  DO  ART.  33  DA LEI  N.  11.343/03.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do delito descrito na denúncia, mostra-se
descabida a pretensão absolutória do réu, pois a
evidência dos autos converge para entendimento
contrário.

A  simples  condição  de  policial  não  torna  a
testemunha impedida ou suspeita,  mormente  se
os  autos  não  apontam  motivos  no  sentido  de
incorreção em sua conduta ou de que detivesse
algum interesse em incriminar falsamente o réu. 

Não  justificada  a  opção  pelo  índice  mínimo  do
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redutor  previsto  no  art.  33,  §  4º,  da  lei  n.
10.343/03.  Beneficio que, por traduzir  um direito
subjetivo  do  réu,  deve  ser  devidamente
fundamentado.  Não  o  sendo,  impõe-se  sua
aplicação à fração máxima Precedente do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos identificados acima; 

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade em, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO  APELO
PARA  REDUZIR  A  PENA  PARA  01  (UM)  ANO  DE  DETENÇÃO,  EM
RELAÇÃO À POSSE ILEGAL DE ARMA E 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
E  20  (VINTE)  DIAS-MULTA,  QUANTO  AO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES,  MANTIDO  O  REGIME  ABERTO,  SUBSTITUIR  POR
DUAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR. 

RELATÓRIO 

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público

deste Estado, perante o Juízo 5ª Vara da comarca de Santa Rita, contra André

Luiz da Silva, imputando-lhe a prática dos fatos tipificados como tráfico ilícito

de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, bem como porte ilegal de arma

de fogo, consoante o art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e ainda art. 19 da Lei de

Contravenções Penais.

O feito tramitou normalmente, sendo prolatada sentença às fls.

169/172, absolvendo o réu da pena do art. 19 da LCP, e o condenando como

incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n.

10.826/2003  (desclassificação  através  de  emendatio  libelli),  em  concurso

material. A pena definitiva imputada a Andre Luiz, em concurso material, foi

de  4  (quatro)  anos  de  reclusão,  e  40  (quarenta)  dias-multa,  no  valor

unitário de 1/30 do salário-mínimo, além de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de

detenção  e  16  (dezesseis)  dias  multa,  a  serem  cumpridas  em  regime

aberto. 

Desembargador João Benedito da Silva
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O  acusado  apelou  da  decisão  às  fls.  175,  em  cujas  razões

recursais  (fls.  182/196),  a  Defesa persegue a  absolvição do réu  quanto  ao

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, alegando que a acusação contra ele é

improcedente, sendo as provas insuficientes, baseada a condenação em meras

suposições. Invoca o brocardo in dubio pro reo. 

Alega também a Defesa que o acusado é trabalhador e primário,

se insurgindo contra o depoimento dos policiais, e suscitando dúvidas sobre

tais testemunhas. 

Alternativamente, pleiteia o apelante o aumento do percentual de

redução da pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fundamento no fato

de terem as circunstâncias judiciais sido favoráveis ao réu, pelo que faria jus à

fração de 2/3 (dois terços). 

Entende, ainda, a Defesa que deveria ser operada a substituição

das penas corporais por penas restritivas de direito, com fulcro no art. 44 do

Código Penal, bem como que as penas bases devem ser aplicadas no mínimo

legal, tanto para o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como para o crime do

art.  12  da  Lei  n.  10.826/03,  eis  que  a  única  circunstância  judicial  avaliada

negativamente, já faria parte do tipo penal.

Contrarrazões recursais às fls.  197/201, pelo desprovimento do

recurso. 

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo provimento

parcial  do  apelo  (fls.  208/222),  para  que:  a)  seja  redimensionada  a  pena,

aplicando-se a causa de diminuição prevista  no § 4º,  do art.  33, da Lei  de

Entorpecentes, em sua fração máxima; b) seja reduzida a pena base fixada

para o crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, ao seu mínimo legal; c)

Desembargador João Benedito da Silva
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seja a pena definitiva integral redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão,

01 (um)  ano de detenção e  23 (vinte  e três)  dias  multa,  em regime inicial

aberto;  d)  seja  a  pena  privativa  de  liberdade  substituída  por  duas  penas

restritivas de direitos.

É o relatório.

VOTO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por  Andre Luiz da

Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Santa Rita, que  o

absolveu da pena do art. 19 da LCP, e o condenou como incurso nas penas do

art.  33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/2006  e  do  art.  12  da  Lei  n.  10.826/2003

(desclassificação através de  emendatio libelli), em concurso material. A pena

definitiva imputada a Andre Luiz, em concurso material, foi de 4 (quatro)

anos de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do

salário-mínimo, além de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 16

(dezesseis) dias multa, a serem cumpridas em regime aberto. 

Narra a denúncia (fls. 02/05) que, “[...]  no dia 07 de janeiro de

2016, pelas 09h30min, na Rua José Clementino Junior, em Várzea Nova, na

cidade  de  Santa  Rita,  o  denunciado  ANDRE  LUIZ  DA SILVA,  guardava,

objetivando fornecimento a terceira pessoa, 210 (duzentos e dez) comprimidos

de 'Artane' […], cujo princípio ativo é o Cloridrato de Triexifenidil, substância

elencada na lista de Psicotrópicos (B1) da Portaria 344/98 da ANVISA, apta a

causar  dependência  psíquica,  sem autorização  legal  ou  regulamentar,  bem

como  a  quantia  de  R$  118,00  (cento  e  dezoito  reais),  01  (um)  caderno

contendo anotações, 1 (uma) arma de fogo tipo revólver […], calibre 38 com 06

(seis) munições intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo

com determinação legal ou regulamentar, além de 1 (uma) faca.”

Prossegue tal peça relatando que: 

Desembargador João Benedito da Silva
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[…]  no  referido  dia  e  hora,  Policiais  Militares
receberam a informação do Serviço de Inteligência de
que no local  acima mencionado,  havia um indivíduo
com a posse de uma arma de fogo e certa quantidade
de  drogas  em  que  compareceram  ao  local  e
abordaram o denunciado ANDRE LUIZ DA SILVA.

[…]

Consigne-se  que  as  circunstâncias  fáticas  que
envolveram  o  ato  ilícito,  notadamente  o  local  da
abordagem, a quantidade e a forma de como a droga
foi  encontrada,  além  da  quantia  em  dinheiro  e  o
caderno  de  anotações,  evidenciam  a  intenção  de
comercialização da droga. 

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto

de Apreensão e  Apresentação de  fls.13,  Laudo de  Constatação de  fls.  19,

Laudo Definitivo de fls. 139/141 e pelo Laudo de Exame de Eficiência de Tiros

em Armas de Fogo de fls. 153/156. 

Quanto à autoria,  encontra-se esta igualmente demonstrada no

conjunto  probatório,  ao  contrário  do  que  alega  o  apelante.  É  o  que  será

demonstrado.

A  versão  do  apelante  apresentada  em  Juízo  (fls.  163/163-v)

consistiu em confessar que a arma lhe pertencia e que estava com ela dentro

de  sua  casa,  acondicionada  dentro  de  sua  pochete,  quando  os  policiais

chegaram atirando e o algemando. 

Contudo,  negou  a  propriedade  da  droga  encontrada  pelos

policiais,  afirmando  que  não  sabe  em  que  local  de  sua  residência  foi

efetivamente  encontrada  por  aqueles,  nem  tampouco  a  quem  pertence.

Revelou acreditar que os traficantes da região deixaram a droga lá, por sua

casa  ter  o  muro  baixo.  Relatou  também  acreditar  que  os  policiais  lhe

prenderam  porque  em  2015  seu  irmão  foi  assassinado,  por  motivos  que

desconhece, e na ocasião a polícia teria tirado fotos de seu irmão.

Desembargador João Benedito da Silva
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Disse ainda que o dinheiro encontrado consigo lhe pertencia e

não  era  oriundo  do  tráfico,  que  a  faca  era  faca  de  cozinha,  bem  como

apresentou  algumas  explicações  não  convincentes  acerca  do  conteúdo  do

caderno de anotações, relatando serem tais anotações relativas à compra de

material de construção, já que trabalha ajudando na construção de casas (fls.

163-v).

Em que pese o esforço da denodada Defesa, com a devida vênia,

não há como acolher o pleito absolutório,  pois,  ao contrário do alegado, as

provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para

ensejar a condenação que foi imposta ao apelante, já que aquela não trouxe

aos autos nenhum elemento capaz de desconstituir a prova produzida contra o

réu. Senão vejamos:

Dois  policiais  militares  que  participaram  da  operação  que

culminou  com  a  prisão  do  réu  foram  ouvidos  em  Juízo.  Todos  eles  são

unânimes em relatar que havia denúncias no sentido de que o apelante estava

traficando. 

O policial militar  Ednilson Avelino dos Santos (fls. 160/160-v)

confirmou perante o Juiz todo o depoimento prestado na esfera policial,  no

sentido de que:

[…] a informação era de que havia um indivíduo em
um  imóvel  com  uma  certa  quantidade  de
entorpecentes e uma arma de fogo; que chegando ao
local,  abordaram o  acusado,  o  qual  foi  reconhecido
pelo  depoente  nesta  audiência;  que  o  depoente
quando  ia  chegando  na  residência  do  acusado,  o
mesmo  estava  tentando  fugar;  que  participou  da
abordagem,  sendo  localizada  a  arma  na  posse  do
acusado,  em  suas  mãos;  que  a  droga  também  foi
apreendida na posse do acusado; […] que no interior
da  casa,  foi  encontrado  um  caderno  cheio  de
anotações; que no interior do caderno havia anotações

Desembargador João Benedito da Silva
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pessoais, havendo nomes de pessoas, quantidades e
valores; que o caderno pertencia ao acusado; […] que
a droga estava no bolso do acusado. [...]

No mesmo teor o depoimento do policial militar Edes dos Santos

Barbosa,  que  também  participou  do  flagrante,  apresentando  versão

harmoniosa com aquela relatada pelo policial Ednilson Avelino, não havendo

que se falar em contradição nos depoimentos dos policiais.

As circunstâncias do flagrante,  bem como os depoimentos dos

policiais prestados tanto na delegacia quanto em Juízo, não foram derrogados

pela prova produzida pela Defesa, de forma que não há como se dar crédito à

versão do réu.

Outrossim,  válido  salientar  que,  na  conformidade  da  uníssona

orientação doutrinária e jurisprudencial,  não há restrições ao depoimento de

policial que funcionou no auto de prisão em flagrante do acusado, notadamente

quando prestados sob compromisso e em juízo, sob o crivo do contraditório. 

Além do mais, não há nos autos indício algum de que os policiais

não  agiram escorreitamente,  ou  de  que  detinham a  intenção  de  incriminar

falsamente o acusado.

Colaciono o seguinte aresto: 

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  NULIDADE  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE
ACUSAÇÃO.  DEPOIMENTOS  PRESTADOS  EM
JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE.
REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  É  da
jurisprudência  desta  Suprema  Corte  a  absoluta
validade,  enquanto  instrumento  de  prova,  do
depoimento  em  juízo  (assegurado  o  contraditório,
portanto)  de  autoridade  policial  que  presidiu  o
inquérito  policial  ou  que  presenciou  o  momento  do

Desembargador João Benedito da Silva
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flagrante.  Isto  porque  a  simples  condição  de  ser  o
depoente  autoridade  policial  não  se  traduz  na  sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade
de suas informações. (...) Ordem denegada. (STF. HC
87662 / PE. Relator(a): Min. CARLOS BRITTO. DJ 16-
02-2007) 

No presente caso, os policiais, de forma coerente e concatenada,

informaram,  como  visto,  que  as  circunstâncias  são  bastante  incriminadoras

para os tipos penais do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei n.

10.826/03, em detrimento do apelante.

Ressalte-se que o núcleo do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

é  bastante  extenso,  sendo  suficiente  “ter  em  depósito”  ou  “guardar”  a

substância entorpecente para configurar o delito. Enfim, para se configurar o

delito  de  tráfico,  não  se  faz  mister  que  o  agente  seja  flagrado  no  ato  de

mercância. 

De outra banda, como sabido, a posse ilegal de arma de fogo é

crime de mera conduta e de perigo abstrato, de forma que, a sua configuração

independe  do  potencial  lesivo  do  instrumento,  tornando-se  até  mesmo

prescindível o exame pericial.  

Como é sabido, vigora no processo penal brasileiro o princípio do

livre  convencimento  motivado,  segundo  o  qual  o  julgador  forma  a  sua

convicção  pela  livre  apreciação  da  prova.  Indícios  veementes  equivalem a

qualquer  outro meio de prova e são aptos para embasar  uma condenação

criminal, desde que justificada e fundamentada.

João Gaspar Rodrigues,  em excelente obra,  afirma, a respeito,

que:

Para  a  formação  de  um  juízo  de  certeza  razoável
sobre o comércio de entorpecentes, não é necessário
prova  efetiva  do  tráfico.  O  conjunto  de  indícios  e
elementos  que  cercam  o  agente  infrator  podem

Desembargador João Benedito da Silva
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fornecer  o material  de convencimento da traficância.
Inexige-se,  portanto,  prova  flagrancial  do  comércio
ilícito,  bastando,  como já  dito,  elementos  indiciários,
como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade
do material apreendido, a conduta e os antecedentes
do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art.
37,  LT),  ser  substância  oriunda  de  área  e  rota  de
comércio  ilícito  etc.  Erigir-se,  como  regra,  a
necessidade de prova direta da finalidade comercial da
substância entorpecente em poder do acusado, para
fazer  incidir  o  art.  12,  por  um  lado  é  inviabilizar  o
combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à
disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto
de  vista  jurídico  constituir-se  numa  teratologia."  (in,
RODRIGUES,  João  Gaspar.  Tóxicos:  Abordagem
crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001)

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial vigente:

 

APELAÇÃO  CRIMINAL -  TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO - DENÚNCIA ANÔNIMA -
CONSTITUCIONALIDADE  -  INVESTIGAÇÃO
REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR - GARANTIA DA
SEGURANÇA  PÚBLICA  -  DEVER  DO  ESTADO  -
PRELIMINARES  REJEITADAS  -  MÉRITO  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  SEGURAMENTE
COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL FARTA -
EXTENSA  DOCUMENTAÇÃO  COMPROBATÓRIA  -
ANIMUS  ASSOCIATIVO  EVIDENCIADO  -
CONDENAÇÕES MANTIDAS - INCOMPATIBILIDADE
DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
COM A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO
DO ART.  35 DA MESMA LEI  -  HIPOSSUFICIENCIA
FINANCEIRA - ISENÇÃO DE CUSTAS CONCEDIDA -
PRIMEIRO  E  SEGUNDO  RECURSOS  NÃO
PROVIDOS  E  TERCEIRO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  -  A existência  de denúncia  anônima que
culmina em operação policial de apreensão de drogas,
não viola o disposto no artigo 5º, IV e LVI, da CR/88. -
A  Constituição da  República  quando  reservou  a
competência  às  Polícias  Civis  para  a  apuração  das
infrações  penais  no  âmbito  estadual,  não  o  fez  de
maneira  exclusiva,  não  existindo,  portanto,  qualquer
ilegalidade  no  procedimento  investigatório  iniciado
pela Polícia Militar, em trabalho conjunto com aquela
para  a  garantia  da  segurança  pública,  dever  do
Estado.  -  A  prova  testemunhal  farta,  em  plena
consonância  com  a  prova  documental  juntada  aos

Desembargador João Benedito da Silva
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autos e os demais indícios evidenciados, é suficiente
para  a  condenação.  [...]  (TJMG.  APR
10707110046067001  MG.  Relator:  Cássio  Salomé.
Publicação: 05/07/2013)

PENAL  -  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  DROGAS  -
DESCLASSIFICAÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 

A definição típica do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é
de  conteúdo  variado,  prevendo  diversas  condutas
como forma de um mesmo crime. 

A apreensão  das  drogas  diante  das  circunstâncias
fáticas,  constitui  elemento  suficiente  para  a
manutenção  da  condenação  pelo  delito  de  tráfico
ilícito  de  drogas.  (TJMG.  Apelação  Criminal
1.0024.12.210813-7/001.  Relator(a):  Des.(a)  Júlio
Cezar Guttierrez. Julgamento: 28/08/2013)

In  casu,  todas  as  circunstâncias  que  cercam  o  caso  concreto

formam um conjunto probatório firme e coerente, apontando a autoria do crime

de  tráfico  e  posse  ilegal  de  arma  de  fogo,  indicando  que  o  recorrente

comercializava  drogas,  o  que  é  demonstrado  também  pela  quantidade  de

droga apreendida. 

Logo,  a  condenação  imposta  através  da  sentença  recorrida  é

absolutamente necessária. 

Dessa forma, não tendo o recorrente feito prova inequívoca das

escusas  apresentadas,  nem  desconstituído  as  fortes  provas  indiciárias

existentes em seu desfavor, impõe-se a manutenção da condenação imposta

na r. sentença condenatória. 

Remeto ainda ao seguinte julgado: 

TRÁFICO  DE  DROGAS  -  AUTORIA -  NEGATIVA -
INDÍCIOS  CONVERGENTES  -  CAUSA  DE

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.0000451-52.2016.815.0331

DIMINUIÇÃO  -  REQUISITOS  NÃO  ATENDIDOS  -
PENA-BASE - REGIME PRISIONAL - FIXAÇÃO.

Para  a  condenação  do  acusado,  basta  apenas  a
existência de um quadro suficiente de indícios, todos
harmônicos  e  convergentes  para  caracterizar  que  a
sua conduta incidira num dos núcleos do tipo do art.
33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/2006.  (...)”  (TJMG.
Apelação Criminal 1.0672.11.017764-5/001. Relator(a):
Des.(a)  Delmival  de  Almeida  Campos.  Julgamento:
06/02/2013) 

Por fim, importante esclarecer que a sentença foi bem lançada,

tendo o Julgador de 1º grau obedecido a todos os ditames legais, dando os

motivos de seu convencimento em estrita consonância com a prova constante

dos  autos  e  observando  rigorosamente  o  sistema  trifásico  de  fixação  da

reprimenda,  ditado  pelo  artigo  68  do  Código  Penal.  No  entanto,  entendo

necessário alguns ajustes. 

As circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  Codex,  conquanto  de

forma sucinta, foram devidamente apreciadas, sendo tidas como desfavoráveis

ao réu, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas, os Motivos

e as Consequências do Crime.

Assim,  na 1ª  fase,  bem aplicada  a  pena  em apenas  um ano

acima do  mínimo legal,  sendo  fixada  em 06  (seis)  anos  de  reclusão  e  60

(sessenta) dias multa. Nada há que diminuir, como pleiteado, eis que apenas

uma circunstância em desfavor do réu já permite a elevação da pena base.

Em 2ª fase, nada havia a ser reconhecido. 

Na  3ª  fase,  considerando  que  o  réu  é  primário  e  tem  bons

antecedentes, aplicou o Magistrado a redutora do § 4º do art.  33 da Lei n.

11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto). No entanto, não justificou a aplicação

da redução mínima, sendo que a Jurisprudência dominante é no sentido de

que:

Desembargador João Benedito da Silva
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HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE RECURSO
PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §
4º,  C/C  O  ART.40,   V.  DA  LEI  N.  11.343/2006.
PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 8
ANOS  E  4  MESES DE RECLUSÃO,  EM REGIME
INICIAL  FECHADO.  PENA-BASE  ACIMA   DO
MÍNIMO  LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  E
PROPORCIONAL.  5KG  DE  COCAÍNA.
RECONHECIMENTO   DO  TRÁFICO  PRIVILEGIADO
PELO  ACÓRDÃO RECORRIDO.   FRAÇÃO   MÍNIMA
DE   1/6   APLICADA   SEM   FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTIDADE   E   NOCIVIDADE   DA   DROGA
APREENDIDA  JÁ  UTILIZADAS  NA PRIMEIRA FASE
DA  DOSIMETRIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  NOVA
UTILIZAÇÃO  PARA  DEFINIR   A   FRAÇÃO
REDUTORA  DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO
MÁXIMA APLICADA.  PENAS REDUZIDAS.  REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO  ESTABELECIDO  E  NÃO
APLICAÇÃO  DO  ART.  44  DO  CP.  PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA  DE OFÍCIO.
[…]  - A escolha da fração redutora mínima de 1/6,
pelo  tráfico  privilegiado,  não  veio  amparada  em
qualquer  fundamentação,  em evidente afronta ao
art.  93,  IX,  da Constituição da  República.  Assim,
considerando que  a  quantidade  e  a  nocividade
da  droga  apreendida  já   foram   utilizadas  na
primeira etapa da dosimetria, o que  impede  o  seu
uso, novamente, para fins de definição da fração
redutora  na  etapa  derradeira,  e  levando-se  em
conta  a  primariedade  da  paciente,  deve  a  pena
provisória ser reduzida na fração máxima de 2/3,
ante a causa de diminuição prevista no § 4º do art.
33 da Lei n. 11.343/2006.
-  Com a aplicação da  fração redutora de 2/3,  as
penas foram reduzidas para 3 anos e 4 meses de
reclusão e 208 dias-multa.
[...] 
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício, reduzindo as  penas  da  paciente para 3 anos e
4 meses de reclusão, em regime semiaberto,   e  208
dias-multa,   mantidos   os   demais   termos   da
condenação.  (STJ.  HC  298.479/BA,  Rel.  Ministro
REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA
TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE  DROGAS
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PRIVILEGIADO  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  CONDENAÇÃO  MANTIDA  -
PENA-BASE  -  REDUÇÃO  NECESSÁRIA  -
MINORANTE  PREVISTA  NO  §4º  DO  ART.  33  E
MAJORANTE DESCRITA NO INC. VI  DO ART. 40 ,
AMBOS  DA  LEI  11.343/06  -  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DO PATAMAR
REDUTOR  E  DO  PATAMAR  DE  AUMENTO  -
NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS FRAÇÕES MAIS
BENÉFICAS  AO  RÉU  -  REGIME  PRISIONAL  -
ABRANDAMENTO  NECESSÁRIO  -  SUBSTITUIÇÃO
DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
SANÇÕES  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  -
VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I -
A  palavra  dos  policiais  que  prenderam  o  réu  em
flagrante  delito  possui  importante  valor  probatório,
sendo, neste caso, irrelevante a negativa de autoria do
agente,  especialmente  quando  sua  versão  para  os
fatos destoa das demais provas constantes dos autos.
[...]  III  -  A ausência  de  fundamentação  quanto  à
fração redutora decorrente do reconhecimento da
minorante prevista no § 4º do art. 33, e quanto à
fração de aumento relativa à majorante descrita no
inc. VI do art. 40, ambos da Lei 11.3430/06, acarreta
a aplicação dos patamares mais benéficos ao réu.
IV  -  A adoção do  regime inicial  de  cumprimento  de
pena dos condenados pelo crime de tráfico de drogas
privilegiado deve observar as diretrizes contidas no art.
33 do Código Penal. […] (TJMG -  Apelação Criminal
1.0024.15.197371-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Júlio
César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
06/12/2016, publicação da súmula em 16/12/2016) 

Assim,  não  justificada  a  opção  pelo  índice  mínimo  do  redutor

previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, beneficio que, por traduzir

um direito subjetivo do réu, deve ser devidamente fundamentado, impõe-se sua

aplicação à fração máxima. Precedentes do STJ.

Passo à dosagem, para reduzir de 2/3 (dois terços) a pena de 06

(seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa,  fixando-a em 02 (dois)

anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente à época do fato, a qual é tornada definitiva.

Necessário ressalvar que houve um equívoco por parte do Juiz
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quando  fixou  a  pena  de  multa  para  tal  delito,  eis  que  o  art.  33  da  Lei  n.

11.343/06 estabelece uma pena de multa  mínima de 500 (quinhentos)  dias

multa. Todavia, uma vez que não houve recurso da Acusação, não há como

corrigir o erro em prejuízo do réu.

Para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, as circunstâncias

judiciais  foram analisadas de acordo com os ditames do art.  59 do Código

Penal, sendo todas consideradas favoráveis ao acusado. No entanto, fixou o

Julgador a pena base em quantum acima do mínimo legal, considerando que

nem todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis ao réu. Sendo assim, de

se reduzir a pena base para o mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção

e 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente

à época do fato.

Na 2ª fase, foi reconhecida a atenuante da confissão em favor do

réu, porém, tal atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo

legal.

Na 3ª fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno

a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, à razão

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em  concurso material,  teremos uma pena final de:  02 (dois)

anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente à época do fato e 1 (um) ano de detenção e 10

(dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente

à época do fato.

Mantenho o regime aberto para cumprimento inicial das penas, o

qual foi devidamente fundamentado pelo Juiz na sentença.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.0000451-52.2016.815.0331

Tal quantum da pena permite a aplicação do art. 44 Código Penal,

o que aliado à análise das circunstâncias judiciais do réu na sentença, tem-se a

possibilidade de substituição das penas corporais por duas penas restritivas de

direitos, nas modalidades a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Quanto ao mais, deve a sentença condenatória ser mantida nos

seus exatos termos.

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta,

meu voto é no sentido de se DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas

para redimensionar as penas aplicadas.

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

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


