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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  PRELIMINARES.  ILEGALIDADE
DO  MANDADO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.
AFASTAMENTO.  ESTADO  FLAGRANCIAL.
PLEITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.
PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ACOLHIMENTO.
ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO QUE SE
MANTÉM.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  USO.
INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
DO  REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA.
MOTIVAÇÃO  IDÔNEA  PARA  IMPOSIÇÃO  DE
REGIME MAIS SEVERO.  DESPROVIMENTO.

Configurado  o  estado  flagrancial,  afastada  está
qualquer  ilegalidade  em  eventual  busca  domiciliar
efetivada, porquanto o próprio inciso XI do artigo 5º da
Constituição  Federal,  quando  estabelece  a
inviolabilidade  do  domicílio,  excepciona  a  regra  em
casos de flagrante delito. 

Resta prejudicado o pedido de recorrer em liberdade,
quando o apelo já está sendo decidido no momento do
julgamento da apelação.

“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
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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.

Existindo  nos  autos  elementos  suficientes  para
sufragar  uma  condenação,  há  que  se  confirmar  a
sentença condenatória.

Súmula  719  do  STJ:  a  imposição  de  regime  de
cumprimento mais severo do que o da pena aplicada
permitir exige motivação idônea (súmula 719).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Edigar  Dias

Duarte (fl. 165) contra a sentença proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara da

comarca de São João do Rio do Peixe/PB (fls. 156/160), que o condenou à

pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 550

(quinhentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  1/30  do  salário-mínimo

vigente à época do fato pela prática delituosa esculpida no art. 33, caput, da

Lei nº 11.343/06.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  166/185),  o

apelante,  em  preliminar,  sustenta  a  ilegalidade  do  mandado  de  busca  e

apreensão em razão de ter sido cumprido em horário noturno expressamente

proíbido pela Carta Magna, o que conduz a nulidade do processo desde sua

origem, posto ter a ação penal origem em prova ilícita. Preliminarmente, ainda,

pugna  pelo  direito  de  recorrer  em  liberdade,  pois  inexistem  os  requisitos

alegados para a manutenção da prisão preventiva.

Desembargador João Benedito da Silva
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No  mérito,  o  recorrente  aduz  fragilidade  probatória  quanto  ao

crime  de  tráfico  de  drogas,  eis  que  foram  encontradas,  na  residência  do

acusado, apenas ínfima quantidade de droga, R$ 7,00 (sete reais) e utensílios

que seriam destinados apenas para  o  consumo pessoal.  Assim,  inexistindo

prova robusta, imperiosa a absolvição do réu.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito.

Por fim, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de

pena para semiaberto, pois as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado

não autorizam a fixação de regime mais gravoso.

Em contrarrazões,  fls.  189/198,  a  Promotoria  de Justiça pugna

pela manutenção integral da decisão recorrida.

O douto Procurador de Justiça, José Roseno Neto, instado a se

pronunciar, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 204/218).

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício na

Comarca de São João do Rio do Peixe/PB, ofereceu denúncia em face de

Edigar Dias Duarte, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei

nº 11.343/06.

Consta na exordial que, de acordo com as investigações policiais,

o  denunciado,  em  10  de  outubro  de  2015,  por  volta  das  05h30,  em  sua

residência localizada à Rua Clóvis Rolim, nº 196, Centro, Santa Helena/PB,

tinha,  em depósito,  droga,  armazenada  em condições  de  ser  distribuída  e

Desembargador João Benedito da Silva
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comercializada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Relata, ainda, a denúncia que, a polícia militar, após cumprimento

do mandado de busca e apreensão na residência do réu, encontrou, em cima

da mesa, um “tablete” de substância entorpecente, tipo maconha, prensada,

além  de  outros  quatro  pequenos  “tabletes”  já  cortados  e  embrulhados,

juntamente  com  uma  faca  que  estava  sendo  utilizada  para  cortar  referido

material.

Narra a exordial que, consta das investigações que, em cima da

referida  mesa,  foi,  encontrado,  também,  um  pedaço  de  saco  plástico,  do

mesmo tipo que estava sendo feito o embrulho dos outros três “tabletes”, que já

estavam embalados  e  a  quantia  de  R$  7,75  (sete  reais  e  setenta  e  cinco

centavos) junto ao denunciado.

Informa, também, que a substância entorpecente estava sendo

fracionada e acondicionada dentro de um comedouro de passarinho. E foram

apreendidos  dois  cachimbos  tipo  “maricas”,  um  aparelho  celular,  marca

samsung, um microchip sandisk 2GB e um pen drive.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz, julgando procedente

a denúncia, condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em

regime inicialmente fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no

valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato pela prática delituosa

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

Como visto,  o apelante, em preliminar, sustenta a ilegalidade do

mandado de busca e apreensão em razão de ter sido cumprido em horário

noturno expressamente proíbido pela Carta Magna, o que conduz a nulidade

do processo desde sua origem, posto ter a ação penal origem em prova ilícita.

Preliminarmente,  ainda,  pugna  pelo  direito  de  recorrer  em  liberdade,  pois

Desembargador João Benedito da Silva
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inexistem os requisitos alegados para a manutenção da prisão preventiva.

No  mérito,  o  recorrente  aduz  fragilidade  probatória  quanto  ao

crime  de  tráfico  de  drogas,  eis  que  foram  encontradas,  na  residência  do

acusado, apenas ínfima quantidade de droga, R$ 7,00 (sete reais) e utensílios

que seriam destinados apenas para  o  consumo pessoal.  Assim,  inexistindo

prova  robusta,  imperiosa  a  absolvição  do  réu.  Subsidiariamente,  requer  a

desclassificação do delito  de  tráfico  pra  uso.  E,  se  mantida  a  condenação,

pugna, por fim, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para

semiaberto,  pois  as  circunstâncias  judiciais  favoráveis  ao  acusado  não

autorizam a fixação de regime mais gravoso. 

Pois bem. Fixadas tais premissas, passemos à análise das razões

do presente recurso.

I – Da Preliminar:

O apelante suscita, em preliminar, a ilegalidade do mandado de

busca e apreensão e a ausência de motivação para não concessão do direito

de recorrer em liberdade.

a) Ilegalidade do mandado de busca e apreensão: 

Configurado  o  estado  flagrancial,  afastada  está  qualquer

ilegalidade em eventual busca domiciliar efetivada, porquanto o próprio inciso

XI do artigo 5º da Constituição Federal, quando estabelece a inviolabilidade do

domicílio,  excepciona  a  regra  em casos  de  flagrante  delito.  Outrossim,  por

tratar  o  delito  de  tráfico  de drogas de crime de natureza permanente,  cuja

consumação se protrai no tempo, o flagrante se verifica no momento em que é

constatada  uma  das  ações  previstas  no  tipo  penal,  sendo  crime  de  ação

múltipla.

Desembargador João Benedito da Silva
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In casu, subsidiado em prévia investigação de que o réu estaria

guardando substância entorpecente no interior de sua residência, os policiais,

em razão do estado  de  flagrância,  detinham permissivo  constitucional  para

ingresso no imóvel independentemente do horário.

Não se trata, portanto, de prova ilícita e, por consequência, não

há que se falar em nulidade da ação penal.

Desta feita, afasto a preliminar levantada.

b) Direito de recorrer em liberdade

 Requer o Apelante a revogação da prisão preventiva, para que pos-

sa aguardar o julgamento do apelo em liberdade, por inexistirem elementos

concretos aptos a ensejar a incidência do art. 312 do CPP. 

Todavia,  melhor  sorte  não  lhe  assiste,  visto  que  dito  pedido  se

apresenta inócuo, ou seja, prejudicado, pois o presente feito já está em fase de

julgamento.

Ora,  o  pleito  de  revogação  do  decreto  preventivo,  para  que  o

apelante possa apelar em liberdade, formulado dentro das razões do recurso,

mostra-se  descabido,  uma  vez  que  somente  será  analisado  quando  do

julgamento da apelação. 

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES - DIREITO DE AGUARDAR O
JULGAMENTO  DO  RECURSO  EM  LIBERDADE  -
PLEITO  PREJUDICADO  -  ABSOLVIÇÃO  OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE
ENTORPECENTES - DESCABIMENTO - PENA-BASE
REDUZIDA PARA O  MÍNIMO  LEGAL -DECOTE DA
PENA  DE  MULTA  -  INVIABILIDADE.  Resta
prejudicado o pleito de recorrer em liberdade, na

Desembargador João Benedito da Silva
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medida que o apelo já esta sendo decidido neste
exato  momento.  (TJMG -  Apelação  Criminal
1.0637.15.006024-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Sálvio
Chaves  ,  7ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
13/10/2016, publicação da súmula em 21/10/2016) 

Por  outro  lado,  acrescenta-se  outra  situação  de  prejudicialidade,

pois, na atual fase de julgamento recursal, em que ocorre o exaurimento da

instância ordinária, o Juízo de segundo grau deve decidir sobre a execução

provisória  da pena,  se mantiver  a condenação,  ainda que sujeita  a recurso

especial  ou  extraordinário,  conforme  recente  decisão  do  Colendo  Supremo

Tribunal Federal no HC n° 126.292/SP, julgado em 17.2.2016: 

Ementa:  CONSTITUCIONAL.  HABEAS  CORPUS.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA  CONFIRMADA  POR  TRIBUNAL
DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.  POSSIBILIDADE.  1. A  execução
provisória  de  acórdão  penal  condenatório
proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a
recurso  especial  ou  extraordinário,  não
compromete  o  princípio  constitucional  da
presunção  de  inocência  afirmado  pelo  artigo  5º,
inciso  LVII  da  Constituição  Federal.  2.  Habeas
corpus  denegado.  (HC  126292,  Relator(a):  Min.
TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
17/02/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-100
DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016). 

Dessa forma, resta prejudicada a preliminar arguida.

I I– Do Mérito

A título de registro,  a  materialidade do delito está devidamente

comprovada conforme o Auto de Arrecadação de fl. 13, auto de apreensão e

apresentação de fl.  14,  laudo de constatação de fl.  22   e  exame quimíco-

toxicológico de fls. 36/37.

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

Desembargador João Benedito da Silva
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colacionadas  aos  autos,  o  qual  retrata,  em  toda  a  sua  amplitude,  a

responsabilidade do acusado.

Os policiais civis Jonailson Pereira de Morais e Paulo Sergio

de Souza descreveram a execução  do  mandado de  busca  e  apreensão e

prisão do recorrente. Vejamos:

Na esfera policial,  a testemunha  Jonailson Pereira de Morais

afirmou:

“(...) Que já por volta das 05:30 horas, anunciaram na
porta  do  acusado  EDIGAR  o  cumprimento  do
Mandado de Busca e ali adentraram, encontrando de
pronto  em  cima  da  mesa  um  tablete  de  maconha
prensado  com  quatro  outros  pequenos  tabletes  já
cortados e embrulhados para venda, assim como uma
faca que estava sendo usada para cortar  o material
entorpecente;  Que  o  referido  material  estava  sendo
partido  e  colocado  dentro  de  um  comedouro  de
passarinhos;  Que em cima da mesa constava ainda
um  pedaço  de  saco  plástico,  do  mesmo  tipo  que
estava sendo feito o embrulho dos outros três tabletes
que já se encontravam embalados e prontos para a
comercialização; Que junto ao acusado foi encontrado
a quantia  de R$ 7,75 (sete  reais  e  setenta  e  cinco
centavos),  uma  aparelho  celular  SAMSUNG  de  cor
preto, seguindo ainda um pen drive de cor azul de 4gb
e  uma  cartão  de  memória  de  2gb;  Que  segundo
informações  dos  Policiais  Militares  que  trabalhavam
naquela região, a pessoa do acusado já é conhecido
como  responsável  pela  comercialização  de
entorpecente  naquela  região.  (Jonailson  Pereira
Morais – esfera policial – pag. 08)

Em juízo, por sua vez,  informou que participou da execução do

mandado de busca e apreensão,  tendo sido encontrados,  na residência do

acusado, um tablete de maconha, papel para embalagem e quantia de dinheiro

em espécie. Relatou que a droga estava sendo guardada dentro de uma gaiola

de passarinho. Na oportunidade, o acusado disse que a droga era dele e se

destinava ao comércio e que estava arrependido. Aduziu, ainda, que, segundo

levantamento  realizado  pela  Policia  Militar,  o  acusado  é  conhecido  como

Desembargador João Benedito da Silva
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traficante  na  cidade  de  Santa  Helena.   (00:39/03:34  do  arquivo  Processo

0000351-18.2016.815.0131  –  Test.  MP  Jonailson  Morais.wmv  da  mídia

eletrônica acostada à fl. 121).

No mesmo sentido, é o depoimento do policial Paulo Sérgio de

Souza,  na  esfera  judicial.  Referida  testemunha  relatou  que  já  existia  uma

investigação pelos policiais militares acerca do tráfico na região e, como policial

civil, foi convocado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão.

Afirmou que o acusado é conhecido como traficante na região. Informou que,

após adentrar na residência do acusado, dirigiram-se à cozinha onde havia

sobre a mesa um tablete de maconha, uma faca, uns papelotes, com a droga,

prontos  para  comercializar  e  sacos plásticos.  Afirmou que a quantidade de

maconha era razoável e não seria apenas para o consumo. Disse, também,

que foi  apreendida uma pequena quantia em dinheiro e, na oportunidade, o

acusado afirmou ser o proprietário da droga. (00:56/05:00 do arquivo Processo

0000351-18.2016.815.0131 – Test. MP Paulo Sergio.wmv da mídia eletrônica

acostada à fl. 121).

Já o acusado,  nos interrogatórios policial  (fl.  09)  e  judicial  (fls.

130/130v),  aduziu  que  a  maconha  apreendida  era  para  consumo  próprio,

negando a acusação imputada na denúncia.  As suas testemunhas, Maria de

Fátima  de  Sousa  (fl.83),  Felipe  Ferreira  Lacerda  (fl.  84)  e  Auricelia  Alves

Nonato  (fl.  85),  informaram,  apenas,  ter  conhecimento  de  ser  o  acusado

usuário de drogas, e não traficante.

Todavia, a tese recursal de inexistência de provas suficientes para

condenação ou de que a hipótese dos autos seria de uso de entorpecentes não

merece subsistir, pois, o acusado já estava sendo alvo de investigação que o

apontou como traficante local e, efetuado mandado de busca e apreensão, na

residência  dele,  foram encontrados  tablete  de  maconha,  papelotes  prontos

para venda e sacos plásticos destinados a embalar a droga, o que evidencia o

intuito de comercialização.

Desembargador João Benedito da Silva
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Além  disso,  os  depoimentos  dos  policiais  mostraram-se

uníssonos, seguros e coesos.

Mostra-se, ainda, um tanto curioso, o fato de droga estar sendo

guardada em um depósito de madeira para alimentação dos pássaros.

De mais  a  mais,  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.

Nesse  sentido,  têm  decidido,  reiteradamente,  as  Cortes  de

Justiça, senão 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.

Desembargador João Benedito da Silva
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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). (grifo nosso)

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 do acusado.

Assim, descabidas se mostram a absolvição e a desclassificação

para uso.

2. Do regime de cumprimento de pena

Subsidiariamente,  requer  o  apelante  que  seja  fixado  o  regime

semiaberto para cumprimento inicial da pena.

Mostra-se  adequada  a  imposição  de  regime  prisional  mais

gravoso,  fechado,  mesmo  com  fixação  de  pena  inferior  a  08  (oito)  anos,

quando existe motivação idônea. 

Nos termos do entendimento sumulado do STJ, a imposição de

regime de cumprimento mais severo do que o da pena aplicada permitir exige

motivação idônea (súmula 719)
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In casu, as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do Código

Penal mostraram-se desfavoráveis ao réu, em especial, os antecedentes e a

personalidade, eis que o acusado responde a vários processos, inclusive com

sentença transitada em julgado. 

Assim,  justificada  se  mostra  a  fixação  regime  fechado  para  o

cumprimento inicial da pena.

Forte  nessas  razões,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  nego

provimento ao apelo.

Oficie-se ao juízo de execuções, comunicando-se a confirmação

da  sentença  condenatória.  Em  seguida,  expeça-se  guia  de  execução

provisória, caso ainda não tenha sido expedida. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal, e relator, dele participando os Excelentíssimos Senhores Luiz Sílvio

Ramalho  Júnior  (com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Carlos  Martins  Beltrão

Filho. Ausente, temporariamente, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia Diniz

de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 17 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR
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