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CONDENAÇÃO.  RECURSO  DEFENSIVO.
SUPLICA PELA DESCLASIFICAÇÃO  PARA O
DELITO  PREVISTO  NO  ART.  28,  DA  LEI
11.343/06.  IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO
PROBATÓRIO  DEMONSTRANDO  A
OCORRÊNCIA  DA  TRAFICÂNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAL PRESTADO SOB
O  CRIVO  DO  CONTRADITÓRIO.  VALOR
PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA.
SUPLICA  PELA  REDUÇÃO.  APLICAÇÃO  DA
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ART.  33,  DA  LEI  Nº  11.  343/06.  REDUÇÃO.
REGIME  ABERTO.  CONVERSÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE
DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

Em consonância com a orientação pacificada pela
jurisprudência,  os  depoimentos  de  policiais
inquiridos em juízo servem como forte elemento
de convicção do julgador, quando relatam os fatos
ocorridos  com firmeza e coerência,  e  se  contra
eles não há nenhum indício de má-fé, têm valor
probante para embasar a condenação. 

Não há que se falar em desclassificação para o
delito de tráfico de entorpecente para uso próprio,
se o material incriminatório constante dos autos é
robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza
autorizativa para o juízo condenatório pela prática
do delito de tráfico de drogas. 
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Para a aplicação da fração relativa à causa de di-
minuição  prevista  no  art.  33,  §  4º da  lei
n.11.343/06,  deverá o magistrado singular justifi-
car o índice aplicado, cuja fundamentação deverá
estar amparada no que preceitua o art. 42 da refe-
rida legislação. Não o fazendo, cabe ao órgão fra-
cionário responsável pela análise do recurso inter-
posto, atribuir a correta fração.

Uma  vez  reduzida  a  reprimenda  aplicada  para
quantum que não excede 04 (quatro) anos, e sen-
do às circunstâncias judicias favoráveis,  há que
se aplicar o regime aberto para início de cumpri-
mento de pena.

Atendidos aos requisitos do art.  44 do CP, visto
não ter sido o crime praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, não se ter notícia de ser
o apelante reincidente e as circunstâncias judici-
ais favoráveis, deve-se proceder à substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direi-
tos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

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 DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PARA 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍ-LA
POR DUAS RESTRITIVAS  DE DIREITOS,  E  ALTERAR  O REGIME PARA
ABERTO, MANTIDA A PENA REFERENTE AO DELITO DE POSSE ILEGAL
DE ARMA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal (fl.188) manejada por Maria José de

Almeida em razão da sentença proferida pelo Juízo da comarca de Malta/PB

(fls.168/175), que a condenou nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art.

12 da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69 do CP, respectivamente, a uma pena de 03

(três)  anos,  09  (nove)  meses  e  15  (quinze)  dias  de  reclusão  e 417
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(quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, e

01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias de multa, em regime aberto.

Por  fim,  com  relação  ao  crime  previsto  no  art.  12  da  Lei  nº

10.826/03, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de

direitos,  consistente  em  prestação  de  serviços  a  comunidade  e  prestação

pecuniária,  no  valor  de  01  salário-mínimo,  a  ser  destinada  a  entidade

designada pelo Juízo da Execução Penal. 

 

Em  suas  razões  recursais  (fls.245/252),  a  apelante  alega  que  a

droga encontrada em seu poder, destinava-se para uso próprio, requerendo a

desclassificação do crime de tráfico para uso. Subsidiariamente, pugna, pela

redução da pena, por ter sido exacerbada.

Contrarrazões  apresentadas  pela  Promotoria  de  Justiça (fls.

254/259), rogando pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a

condenação da Apelante.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Álvaro Gadelha

Campos, exarou parecer (fls.261/263), opinando pelo desprovimento do apelo. 

V O T O

Extrai-se  dos  autos  que  o  Ministério  Público  Estadual  ofereceu

denúncia (fls. 02/04) em face de Maria José de Almeida, como incursa nas

sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 311

do CP.

Consta da denúncia que, no dia 07 de outubro de 2013, por volta

das 06h, na cidade de Condado/PB, a polícia militar dirigiu-se a residência da

acusada, a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão criminal,

oriundo da referia comarca, e lá encontraram munições de uso permitido, em
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desacordo com determinação legal ou regulamentar; a quantia em dinheiro de

R$  70,25  (setenta  reais  e  vinte  e  cinco  centavos),  47  (quarenta  e  sete)

trouxinhas contendo a substância entorpecente “cocaína”, totalizando 21,28g

(vinte e uma vírgula vinte e oito gramas);  01 (um) tablete contendo 45,80g

(quarenta  e  cinco  vírgula  oitenta  gramas)  da  substância  entorpecente,

conhecida como “maconha”, 01 (uma) motocicleta HONDA, de cor preta, motor

n. KC08E55810885, com chassi adulterado.

Regularmente processado o feito, foi julgada procedente em parte a

denúncia para condenar a acusada Maria José de Almeida, pela prática dos

delitos previstos no art.  33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/06 e art.  12 da Lei  nº

10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal, respectivamente, a uma pena de  03

(três)  anos,  09  (nove)  meses  e  15  (quinze)  dias  de  reclusão  e  417

(quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e  01

(um)  ano  de  detenção  e  10  (dez) dias  de  multa,  em  regime aberto,  e

absolvê-la do delito inserto no art. 311 do CP, com fulcro no art. 386, VII do

CPP.

Por  fim,  com  relação  ao  crime  previsto  no  art.  12  da  Lei  nº

10.826/03, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritiva de

direitos,  consistente  em  prestação  de  serviços  a  comunidade  e  prestação

pecuniária,  no  valor  de  01  salário-mínimo,  a  ser  destinada  a  entidade

designada pelo Juízo da Execução Penal. 

Inconformada contra referida sentença,  a  acusada interpôs apelo,

tão somente com relação ao crime de tráfico, previsto no  art. 33, da  Lei nº

11.343/06.

1. DA DESCLASIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO

(Art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Inicialmente,  a  Apelante,  requer  a  desclassificação  do  crime  de
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tráfico para uso, alegando que o simples fato de ter em depósito droga, não

caracteriza o crime de tráfico, pois sequer existe prova do destino mercantil,

máxime tratando-se da quantidade pequena apreendida, além de não ter sido

encontrada com outros apetrechos que levassem a crer se tratar de mercancia

da droga.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste. 

Inicialmente,  no  que  tange  à  materialidade  delitiva,  tem-se  que

resultou  devidamente  comprovada,  por  meio  do  auto  de apreensão  (fl.12.),

Laudos de Constatação Preliminar (fls.23/24) e Laudos Toxicológico Definitivo

(fls.53/56), todos positivos para a presença de cocaína e maconha.

Quanto à autoria do crime de tráfico, encontra-se esta igualmente

demonstrada  pelo  conjunto  probatório  dos  autos,  isso  porque,  a  Apelante

confessa  em  seu  interrogatório  quando  em  Juízo,  que  a  substância

entorpecente apreendida em sua residência é de sua propriedade, porém, nega

veementemente que seja traficante, afirmando ser apenas usuária, vejamos:

“(...) Que é verdadeira a acusação que lhe é feita. (…) 
QUE  as  47  trouxinhas  contendo  a  substância
entorpecente  cocaína  e  um  tablete  de  maconha
pertencem  a  ela  interrogada  e  era  para  o  próprio
consumo;  QUE  é  usuária  de  drogas;  QUE  a
quantidade apreendida seria usada em 15 dias. QUE
comprou  a  substância  entorpecente  de  um
caminhoneiro;  QUE  não  sabe  indicar  o  nome  e  a
naturalidade do mesmo; QUE no seu quiosque param
muitos caminhoneiros, pois lá vende-se lanche; QUE
realmente  a  cocaína  estava  armazenada  em  47
trouxinhas;  QUE  cada  trouxinha  tinha  1  grama  de
cocaína;  QUE comprou  a  cocaína  e  maconha  pelo
valor de R$ 600,00; QUE não sabe informar o valor da
unidade da trouxinha; QUE o tablete de maconha ela
interrogada  esfarinhava;  QUE  fazia  tempo  que  o
tablete estava em sua residência; QUE a cocaína está
no  quarto  onde  a  interrogada  dorme,  mas  que  não
sabe ao certo onde colocou;(...)”- Interrogatório em
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Juízo – fls. 93/97 

 No entanto, a versão apresentada pela Apelante, resta isolada do

que fora colhido no caderno processual, eis que, os policiais que participaram

do cumprimento do mandado de busca domiciliar, culminando com a prisão em

flagrante da Apelante, quanto em Juízo, são uníssonos, em afirmar que a droga

estava em depósito sob a sua guarda, vejamos:

A testemunha Paulo Rik Lira Daniel, em Juízo (fl.89/90), disse:

“(...) QUE se recorda da operação que culminou com a
prisão da denunciada; (...) QUE estava de serviço no
dia da operação e foi destacado para compor a equipe
enviada  para  cumprir  mandados  de  busca  e
apreensão  na  cidade  de  Condado,  relacionados  ao
tráfico de drogas e arma; QUE foi usada mais de dez
viaturas  da  polícia  militar  nesta  operação;  QUE
algumas  viaturas  da  polícia  civil  também  foram
usadas; QUE o alvo da testemunha foi exatamente a
denunciada; QUE os mandados da denunciada foram
cumpridos  na  residência  e  no  comércio;  QUE  os
mandados  da  denunciada  foram  cumpridos  em
quiosques  de  sua  propriedade,  às  margens  da  BR-
230;  QUE  a  localização  do  alvo  referente  a
denunciada  é  situada  na  estrada  da  cidade  de
Condado;  QUE  a  operação  se  desenvolveu,
inicialmente,  com  a  segurança  do  perímetro,  em
seguida, o alvo foi informado do mandado de busca e
se iniciou, as vistorias nos compartimentos; QUE na
residência  da  denunciada,  precisamente  no  seu
quarto,  aparentemente numa estante,  foi  encontrada
certa  quantidade  de  substâncias  semelhantes  a
cocaína;  QUE  encontraram  aproximadamente  46
trouxinhas  de  substância  possivelmente  preparadas
para comercialização e,  uma trouxinha maior de cor
amarelada, de substância provavelmente semelhante
a cocaína. (…)  QUE a maconha foi encontrada numa
geladeira,  não  sabendo  a  testemunha  precisar  em
quais  dos  quiosques,  se  no  da  residência  ou  do
comércio;(...) QUE pela experiência policial, uma vez
que a droga foi encontrada em mais de um local da
busca,  tem-se  circunstâncias  indicativa  de  tráfico;
QUE sabe informar  que foi  apreendida uma quantia
em dinheiro, embora não saiba precisar o valor, sendo
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algo em torno de R$ 70,00;(...)”

Por sua vez, a testemunha Derismael Carvalho Sousa,  em Juízo

(fls.91/92), asseverou:

“(...) QUE se recorda que participou do cumprimento
do mandado de busca e apreensão na residência da
denunciada; QUE participou de uma equipe destacada
do  Batalhão  de  Patos,  a  fim de  dar  cumprimento  a
mandados  de  busca  e  apreensão  na  cidade  de
Condado; (…) QUE os mandados visavam apreender
objetos  relacionados  a  tráfico  de  drogas  e  arma de
fogo; (…) QUE o alvo reservado para a testemunha foi
exatamente  a  denunciada  neste  caso;  QUE  a
residência da denunciada é a primeira na chegada a
chegada  a  cidade  de  Condado;  QUE a  denunciada
mora dentro de um quiosque; (…) QUE neste alvo era
dois quiosques de propriedade da denunciada, um era
a residência e outro era o comércio; QUE se recorda
que  foram  apreendidos  papelotes  semelhantes  a
cocaína, aproximadamente 46 ou 47, sendo um deles
maior; QUE se recorda que também apreenderam um
papelote  de  maconha.  QUE  acredita  que  a  porção
maior  do  papelote  de  cocaína  foi  encontrado  no
guarda-roupa  da  denunciada;(...)  QUE  o  dinheiro
apreendido  era  diversificada  em  pequenas
importâncias(...)  QUE  a  testemunha  informa  ser  a
quantidade  de  47  papelotes  de  cocaína,
aparentemente excessiva para caracterização do uso,
com  a  experiência  policial;  QUE  no  meio  policial  a
acusada  é  conhecida  na  cidade  de  Condado  por
traficar drogas; (…) QUE as buscas foram feitas nos
dois  quiosques  da  denunciada,  na  residência  e  no
comércio.(...)” 

Frise-se  que  a  palavra  firme  e  coerente  de  policiais  é

reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos

fatos  narrados na denúncia  sempre que  isenta  de  qualquer  suspeita  e  em

harmonia com o conjunto probatório apresentado. 

Nesse sentido: 
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[...]TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E
POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.  DESCONSTITUIÇÃO  DO  ÉDITO
REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO  WRIT.  CONDENAÇÃO  FUNDAMENTADA  NO
DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  MEIO  DE  PROVA
IDÔNEO.  FRAGILIDADE  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
1. [...].
2.  Conforme  entendimento  desta  Corte,  o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão
em flagrante do acusado constitui meio de prova
idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando  corroborado  em  Juízo,  no  âmbito  do
devido processo legal.
Precedentes.
[...]
(HC  276.253/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe
26/02/2014)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  CONDENAÇÃO
BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE
INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 155 DO CPP.  DEPOIMENTO DE
POLICIAIS.  MEIO  DE  PROVA  IDÔNEO.
PRECEDENTES.  ACÓRDÃO  DEVIDAMENTE
MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1.  De acordo com a jurisprudência predominante
deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os
depoimentos  dos  policiais  em  juízo,  mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
2. [...].
3. [...].
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  Ag  1336609/ES,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)
(grifo nosso)

Demais  disso,  verifica-se  que  após  declarações  colhidas  em
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investigações da existência de fortes indícios de que na residência da Apelante

estaria  sendo  comercializada  droga,  fora  expedido  mandado  de  busca

domiciliar  (29/32),  culminando  com  a  apreensão  da  droga  e  a  prisão  em

flagrante da acusada. 

Somado-se a isso, têm-se a natureza, a variedade, a quantidade, o

modo de acondicionamento da droga apreendida, isto é, 47 (quarenta e sete)

trouxinhas contendo a substância entorpecente “cocaína”, já preparadas para

venda,  01  (um)  tablete  contendo  45,  80g  (quarenta  e  cinco  vírgula  oitenta

gramas)  da  substância  entorpecente,  conhecida  como  “maconha”,

demonstrando, assim, sua finalidade mercantil. 

Ora,  sendo o  crime  de  tráfico  de  entorpecentes  delito  formal,  de

perigo abstrato e de múltiplas condutas, torna-se prescindível a comprovação

de atos efetivos de mercancia, uma vez que o núcleo do tipo do art. 33 , caput,

da Lei nº 11.343/2006 é bastante extenso, sendo suficiente o “ter em depósito”

ou “guardar” a substância entorpecente para a configuração do delito. 

Nesse sentido:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
REMESSA  DE  ENTORPECENTE  DO  EXTERIOR
POR  VIA  POSTAL.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO
QUANDO  DA  ENTRADA  DA  DROGA  NO
TERRITÓRIO  BRASILEIRO.  COMPETÊNCIA  DO
JUÍZO  DO  LOCAL  EM  QUE  OCORREU  A
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. 1.  O artigo
70, caput, do Código de Processo Penal, prevê que a
competência  será,  de  regra,  determinada  pelo  lugar
em que se consumar a infração. 2. A conduta prevista
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui delito
formal, multinuclear, e, para sua consumação, basta a
execução de quaisquer das condutas previstas no tipo
penal,  quais  sejam:  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.3. [...].4. [...].  5. Conflito
conhecido  para  declarar  competente  o  JUÍZO
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FEDERAL  DA  9A  VARA  CRIMINAL  DA  SEÇÃO
JUDICIÁRIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  ora
suscitado.  (CC  133.560/RJ,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
11/06/2014, DJe 17/06/2014)

Ressalta-se,  entrementes,  que,  para  a  configuração  do  delito  de

tráfico, não se exige o flagrante efetivo do ato de comercialização, bastando a

prática  de  qualquer  das  condutas  enumeradas  no  tipo  legal,  aliada  às

circunstâncias  que conduzem à inexorável  conclusão de que a  droga tinha

como finalidade exclusiva  o comércio.

Sendo  assim,  diante  da  robustez  dos  elementos  probatórios

existentes nos autos, atrelado às circunstâncias em que a droga foi apreendida,

resulta  devidamente  configurado,  a  autoria  do  crime  de  tráfico  ilícito  de

entorpecentes, uma vez que a conduta por ela perpetrada bem se amolda a um

dos núcleos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 

Diante disso, a pretensa desclassificação do delito para uso, previsto

no artigo 28 da referida lei, não merece ser acolhida, levando em consideração,

a natureza, variedade, quantidade, o modo de acondicionamento, evidenciado-

se  pelas  circunstâncias  que  o  elenco  probatório  conseguiu  demonstrar  de

forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de tráfico.

Nesse contexto, tenho que, in casu, o Ministério Público trouxe aos

autos elementos suficientes para comprovar  os fatos narrados na denúncia,

enquanto a apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar as

circunstâncias capazes de ensejar a prosperidade da sua pretensão.

A definição da conduta como de uso ou de tráfico de drogas não se

baseia apenas na análise do quantitativo de entorpecentes apreendidos, mas

perpassa por questões atinentes à forma como foram apreendidos, ao modo
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em que estavam acondicionados e, por óbvio, à finalidade a que se destinava a

substância.

Certo  é  que  da  análise  conjugada  dos  elementos  probatórios

colhidos  durante  a  persecução  penal  não  há  dúvidas  de  que  a  apelante

praticou efetivamente o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não

havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o delito previsto no

art. 28, do mesmo diploma legal.

2. Da pena.

Requer ainda,  a Apelante,  a redução da pena base, eis que fora

indevidamente exacerbada, e em consequência, seja concedido o benefício da

substituição da pena por restritivas de direitos (CP, art. 44), por preencher os

requisitos legais. 

No entanto, tenho que assiste razão em parte. 

È  sabido,  que  a  fixação  da  pena  é  questão  que  se  insere  na

trajetória  de  convencimento  do  magistrado,  no  exercício  de  seu  poder

discricionário de decidir, tendo o cuidado, se a quantidade que julga suficiente

na hipótese, para a reprovação e prevenção do crime, de observar os vetores

insculpidos  nos  arts.  59  e  68,  ambos  do  Código  Penal  e  os  limites

estabelecidos pela norma penal. 

Pois bem. A pena cominada para o delito pelo qual a Apelante foi

condenada (art. 33 da Lei n. 11.343/06), é de 05 (cinco) a 15  (quinze) anos

de reclusão e pagamento de  500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos)

dias-multa. 

Para melhor aferir a pretensão da ora Apelante, transcrevo parte da
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sentença (fls. 168/175), no ponto atacado:

“(...)  Com  relação  a  natureza  e  a  quantidade  da
substância ou do produto, tenho que ínsito ao próprio
tipo  penal,  pois  a  variedade  e  o  montante  da
substância  denotam  características  próprias  da
mercância,  não  se  sobrepondo  ao  normal  esperado
para  o  crime  entabulado.  A  culpabilidade é
moderada, haja vista a ciência da ilegalidade do ato
praticado,  agindo  conscientemente.  Em relação  aos
antecedentes o réu é primário. A sua conduta social
é questionável,  pois  há relatos  que a  denunciada é
conhecida por vender tóxicos na cidade, contudo nada
existe  que  indique  não  ser  o  réu  possuidor  de  boa
personalidade.  Os  motivos apresentados  pelo
agente demonstram insubsistentes e inidôneos para a
prática  criminosa.  Em  relação  as  circunstâncias e
condições  do  crime  são  irrelevantes.  As
consequências do  crime foi  de  pequena  monta.  O
comportamento da vítima não há que ser avaliado
para o tipo.
Isto posto,  fixo na primeira fase a pena base de  05
(cinco) anos e 07(sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-
multa.  Em  seguida  reconheço  a  atenuante  da
confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal, pelo que
reduzo  a  pena,  fixando  a  pena  provisória  em  05
(cinco)  anos  de  reclusão  e  500  dias-multa.  Não
havendo agravantes a considerar. Não existindo causa
de  aumento,  reconheço  a  causa  de  diminuição  de
pena do § 4º do art.  33 da Lei 11.343/2006,  (….) a
denunciada é primária, não possui antecedentes, não
há  indícios  de  que  a  ré  se  dedique  a  atividades
criminosas, nem integre a organização criminosa, pelo
que aplico a fração de 1/6 diminuindo a pena para 04
anos  e  meses  de  reclusão  e  417  dias-multa.  A
QUAL  TORNO  DEFINITIVA  à  minguá  de  outras
causas a considerar (…).”

Como visto,  na  primeira  fase,  verifica-se  que  o  Magistrado  após

analisar as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base, em  05 (cinco) anos,

07(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, um pouco acima do mínimo

legal,  haja  vista  a  valoração  negativa  da  natureza  e  da  quantidade  da

substância, o que justifica a fixação da reprimenda um pouco acima do patamar
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mínimo.

Na  segunda  fase,  também,  procedeu  de  forma  correta,

reconhecendo a atenuante da confissão (CP, art.65, inc. III, “d”), fixando a pena

em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, verifica-se que o Julgador quando da aplicação do

percentual de redução da causa especial de diminuição de pena, prevista no §

4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, ajustou no mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um

sexto).

Conforme dispõe o § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, as penas

impostas no  caput e no § 1º do art.  33, poderão ser reduzidas de 1/6 (um

sexto)  a  2/3  (dois  terços),  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons

antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre

organização criminosa. Contudo, deve-se considerar a quantidade e qualidade

da droga, denotativa de maior reprovação social.

Segundo ensina Guilherme de Souza Nucci, in obra já citada, p. 372,

ao comentar o § 4º, do art. 33, da LAT, verbis: 

“...  cuida-se de norma inédita, visando à redução da
punição do traficante de primeira viagem, (...) aquele
que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1º,
se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale
dizer,  não  cometeu  outro  delito,  após  ter  sido
definitivamente  condenado  anteriormente  por  crime
anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e
64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito
que não ostenta condenações definitivas anteriores),
não  se  dedicando  às  atividades  criminosas,  nem
integrando  organização  criminosa,  pode  valer-se  de
pena mais branda.”.

Lado outro, ressalte-se que, na esteira da jurisprudência pátria, para

a aplicação da fração relativa à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º do

CP,  deverá  o  magistrado  singular  justificar  o  índice  aplicado,  cuja
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fundamentação deverá estar amparada no que preceitua o art. 42 da referida

legislação,  considerando, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do

Código  Penal,  a  natureza  e  a  quantidade  da  substância  ou  do  produto,  a

personalidade e a conduta social do agente. 

Entretanto, constata-se que a fundamentação do magistrado por si

só, não fora suficiente para fixar a causa de diminuição no patamar  mínimo,

haja vista não ter guardado proporcionalidade com a aplicação da pena-base,

já que está fora fixada bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco)

anos, 07(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No caso em apreço, verifica-se que as circunstâncias judiciais (CP,

art. 59), foram na maioria favoráveis a ora apelante. 

Dessa  forma,  sendo  a  ré  primária,  não  se  dedica  às  atividades

criminosas nem integra organização criminosa, ademais, a natureza da droga

(cocaína e maconha), a quantidade, a personalidade, recomendam a aplicação

da causa de diminuição no percentual da 1/2 (metade).

Sendo  assim,  necessário  o  recálculo  da  pena  aplicada,  com

relação a aludida causa de diminuição.

Pelas razões acima expostas, aplico a causa de diminuição prevista

no art. 33, § 4º do CP, em 1/2 (metade), perfazendo um total de 02 (dois anos

e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta ) dias-multa, no

valor  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato,

tornando-a  definitiva, ante a ausência de outras minorantes ou majorantes a

considerar. 

3. Do regime.
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O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o aberto a luz

do  que  preceitua  o  art.  33,  §  2º,  al.  “c”  do  Código Penal,  por  ser  a  pena

aplicada menor de 4 (quatro) anos, além de não ser o condenado reincidente.

4. Substituição da pena privativa por restritivas

Quanto à possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade

por restritivas de direito, comungo do seguinte entendimento jurisprudencial:

Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de
ofício, para que ao Juízo das Execuções examine, à luz
do  art.  44  do  Código  Penal,  a  possibilidade  de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, bem como a fixação do regime aberto para o
início  do cumprimento da pena.  (STJ.  HC 267.020/SP,
Rel.  Ministra  MARILZA  MAYNARD
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/SE),
SEXTA  TURMA,  julgado  em  20/05/2014,  DJe
05/06/2014)

À vista disso, levando-se em conta o preenchimento dos requisitos

elencados nos incisos I e II do artigo 44 do Código Penal (pena privativa de

liberdade inferior a 04 (quatro) anos, ausência de violência ou grave ameaça,

réu não reincidente),  bem como indicarem as circunstâncias judiciais,  ser  a

substituição suficiente para garantir o caráter pedagógico da pena, procedo-a

convertendo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (artigo

44,  §  1º do  CP),  quais  sejam:  prestação  de  serviços  à  comunidade  e

limitação de fim de semana, nos moldes a serem definidos pelo Juízo das

Execuções Penais.

Forte  nessas razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para manter a condenação da apelante Maria José de Almeida, porém, alterar

o  percentual  de  causa de diminuição da pena (CP,  art.  33,  §  4º  da  Lei  n.
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11.343/2006),  em  1/2  (metade), perfazendo  um total  de  02  (dois)  anos  e

06(seis) meses de reclusão e  250 (duzentos e cinquenta ) dias- multa,  no

valor  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato,

tornando-a  definitiva, ante a ausência de outras minorantes ou majorantes a

considerar. O regime de cumprimento será o aberto (CP, art. 33, § 2º, al. “c”), e

substituída a pena corporal  por  02 (duas) restritivas de direitos, a saber:

prestação de serviço a comunidade e limitação de fim de semana. 

Oficie-se  ao  Juízo  das  Execuções  Penais  da  comarca  de  Malta,

encaminhando-se-lhe em anexo cópias da denúncia, sentença e acórdão, para

que seja o réu posto no regime de cumprimento de pena fixado nesta decisão.

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,

para  substituir  o  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


