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APELAÇÃO  CRIMINAL  01.  TRÁFICO  ILÍCITO
DE  ENTORPECENTES.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DA  DESTINAÇÃO
COMERCIAL  DA  DROGA  APREENDIDA.
APELANTE  QUE  SERIA  APENAS  USUÁRIO.
ALEGAÇÃO  INSUFICIENTE.  APLICAÇÃO  DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO
ART.  33  DA  LEI  Nº  11.343/2006  EM  SEU
PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. ANÁLISE
DA QUANTIDADE  E  NATUREZA DA DROGA.
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  PENA  SUPERIOR  A
QUATRO  ANOS.  AJUSTE  DO  REGIME
PRISIONAL  FIXADO.  ALTERAÇÃO  QUE  SE
IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

O tipo previsto no artigo 12 da Lei n.º 6.386/76 é
congruente 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).

Mantém-se a fixação do benefício previsto no  §4º
do  art.  33  da  Lei  nº  11.343/2006  em  patamar
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aquém ao máximo, quando, além da análise das
circunstâncias judiciais, a quantidade e a natureza
da droga denotarem a perniciosidade e gravidade
do tráfico praticado pelo acusado.

Não preenchidos os requisitos do art. 44, I, do CP,
visto que a pena estabelecida é superior a quatro
anos,  não  há  como  proceder  à  substituição  da
pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de
direitos.

Diante  das  circunstâncias  judicias
predominantemente favoráveis ao réu, admite-se
a  fixação  do  regime  semiaberto  para  início  de
cumprimento  de  pena,  de  acordo  com  as
disposições contidas no art. 33, §3º, do CP.

APELAÇÃO  CRIMINAL  02.  TRÁFICO  ILÍCITO
DE  ENTORPECENTES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.  FRAGILIDADE  DAS  PROVAS
QUANTO  À  PATICIPAÇÃO  DO  RECORRENTE
NO CRIME. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO  PRO  REO. INADMISSIBILIDADE.
ACERVO  PROBATÓRIO  CONTUNDENTE.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Independentemente  da  prova  da  mercância,
demonstradas  a  materialidade  e  a  autoria  com
relação  ao  delito  de  tráfico  de  entorpecentes,
diante o acervo probatório constante dos autos e
não  tendo  a  defesa  apresentado  elementos
sólidos  para  eventual  acolhimento  do  pleito
absolutório,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória.

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 DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DO RÉU GEOVANNI JÚNIOR PEREIRA PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO,
MODIFICAR O REGIME PARA O SEMIABERTO, E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE EDNALDO RUFINO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

Desembargador João Benedito da Silva
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Geovanni Júnior

Pereira  (fl. 137) e Edinaldo Rufino dos Santos  (fl. 153) contra a sentença

proferida pelo juízo da vara única da comarca de Remígio (fls. 127/130) que os

condenou  a  uma  pena  de 05  (cinco)  anos  de  reclusão,  em  regime

inicialmente fechado, e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, e

09 (nove) anos de reclusão,  em regime inicialmente fechado, além de  650

(seiscentos e cinquenta) dias-multa, respectivamente, pela prática delituosa

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

Irresignado,  Geovanni  Júnior  Pereira, em  sede  de  razões

recursais (fls. 138/142), pleiteia a sua absolvição, ante a ausência de provas

quanto à destinação comercial da droga apreendida. Subsidiariamente, requer

a aplicação da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas no patamar

máximo e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por

restritivas de direitos. 

Em  contrarrazões, fls. 145/151, a Promotoria de Justiça pugna

para que seja negado provimento ao presente recurso de apelação, mantendo-

se, in totum, a respeitável decisão vergastada.

Inconformado,  por  sua  vez,  Edinaldo  Rufino  dos  Santos,

(razões recursais fls. 157/159), pugna pela absolvição do delito de tráfico de

drogas, em face da ausência de elementos probatórios capazes de amparar

uma condenação. Argumenta que não ficou demonstrado a sua participação na

ação criminosa, já que a droga apreendida pertencia ao outro denunciado.

Contrarrazoando, fls. 160/164, a Promotoria de Justiça defende

a manutenção integral da decisão recorrida, já que se encontra amplamente

Desembargador João Benedito da Silva
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fundamentada, lastreada no melhor entendimento e prova.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Francisco

Sagres  Macedo  Vieira,  opinou,  às  fls.  170/179,  pelo  provimento  parcial  do

recurso de apelação interposto pelo acusado Geovanni Júnior Pereira, a fim de

modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, e pelo

desprovimento do segundo recurso apelatório, devendo a sentença ser mantida

integralmente para o réu Edinaldo Rufino dos Santos.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício na

comarca de Remígio,  ofereceu denúncia em face de  Edinaldo Rufino dos

Santos,  vulgo  “Babai” e  Geovanni  Júnior  Pereira,  porque,  segundo  o

procedimento inquisitorial, no dia 21 de janeiro do ano de 2016, por volta das

06h, após receber diversas denúncias anônimas de que os dois denunciados

estariam comercializando substâncias entorpecentes, naquela cidade, a Polícia

Civil  deflagrou  a  operação  “Remador”,  visando  dar  cumprimento  a  vários

mandados de prisão, apreensão e buscas pessoais e domiciliares.

Narra a peça acusatória ainda que os policiais civis apreenderam

um menor na casa do segundo acusado, momento em que fizeram busca no

interior  da  residência  e  encontraram  um  tijolo  de  substância  análoga  à

maconha, conforme auto de apreensão e apresentação de f. 11. No momento

da apreensão da droga, os dois increpados se encontravam no interior da casa

referida.

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

denúncia, para condenar Geovanni Júnior Pereira e Edinaldo Rufino dos

Desembargador João Benedito da Silva
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Santos a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente

fechado, e  458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, e  09 (nove)

anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 650 (seiscentos

e cinquenta) dias-multa, respectivamente, pela prática delituosa esculpida no

art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Irresignado,  Geovanni Júnior Pereira pleiteia a sua absolvição,

em  face  da  ausência  de  provas  quanto  à  destinação  comercial  da  droga

apreendida. Subsidiariamente, requer a aplicação da redução prevista no art.

33,  §  4º,  da  Lei  Antidrogas  no  patamar  máximo  e,  por  consequência,  a

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

Inconformado, por sua vez, Edinaldo Rufino dos Santos pugna

pela absolvição do delito de tráfico de drogas, ante a ausência de elementos

probatórios capazes de amparar uma condenação. Argumenta que não ficou

demonstrada a sua participação na ação criminosa, já que a droga apreendida

pertencia ao outro denunciado.

Pois bem.

Do pleito de  absolvição do delito de tráfico de drogas formulado pelos

dois recorrentes:

Primeiramente, alega o apelante  GEOVANNI JÚNIOR PEREIRA

que, nos autos, não há provas acerca da existência de comércio de substância

ilícita,  estando  todos  os  elementos  aptos  a  configurá-lo  apenas  como

consumidor. 

Já  o  recorrente  EDINALDO  RUFINO  DOS  SANTOS requer

absolvição do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, sob a argumentação de que

as  provas  são  insuficientes  para  uma  condenação,  uma  vez  que  a  droga

Desembargador João Benedito da Silva
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apreendida pertencia ao outro denunciado, não tendo, por isso, participação no

delito em apreço. Assim, deveria ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

No entanto,  entendo que não  há como se acolher  os  pedidos

recursais.

A materialidade do delito  restou consubstanciada pelo Auto de

Apreensão  e  Apresentação  (fl.  17);  Laudo  Preliminar  de  fl.  29  e  Laudo

Toxiológico de fls. 56/57.

A autoria, de igual modo, resta incontroversa, não obstante tenha

ambos os apelantes negado a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

O apelante Geovanni Júnior Pereira, na esfera policial, negou a

propriedade da droga apreendida. Vejamos:

(…) QUE hoje por volta das 6h o conduzido estava em
sua  residência  na  cidade  de  Remígio  quando
apareceram policiais civis afirmando que no interior da
residência  havia  uma  pessoa  a  qual  possuía  um
mandado em seu desfavor, bem como existia naquela
residência  substância  entorpecente  conforme
denúncias  anônimas  reiteradas;  QUE  os  policiais,
após  dar  cumprimento  ao  mandado  judicial  em
desfavor do menor BRUNO, foi realizada uma busca
minuciosa onde encontrou-se um tablete de maconha,
onde afirma para tanto que não pertence ao conduzido
e não sabe dizer se é do popular EDINALDO; QUE a
respeito da droga apresentada por este subscritor,  o
segundo conduzido afirma que o referido material não
é de sua propriedade e muito menos foi  encontrado
em sua residência; (...)
Interrogatório policial, fl. 11.

Em  juízo,  contudo,  apresentou  uma  versão  completamente

diversa,  ao  afirmar  que,  na  sua  residência,  foram  encontradas  apenas  40

gramas de maconha, destinadas ao consumo próprio. 

Desembargador João Benedito da Silva
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(…) Que  chegaram  a  sua  casa  dizendo  que  o
interrogando estava preso em flagrante, mas haviam
encontrado  apenas  40  gramas  de  maconha.  Que  é
usuário,  sempre  foi,  fumando  diariamente,  pela
manhã,  antes  de  ir  trabalhar.  Relatou  que  as  40
gramas de maconha seria suficiente para fumar em 15
ou 20 dias. Que o valor é 40 a 45 reais. Que Edinaldo
era apenas seu amigo e que ficou sabendo que ele
estava preso, quando o mesmo estava na rua. Que o
conheceu através do cunhado dele, e que este pediu
para  que  Edinaldo  dormisse  na  casa  do  acusado,
porque  não  tinha  mais  transporte  para  Soledade.
Assim, ele apenas dormiu na casa do réu, uma noite
apenas.  No  outro  dia,  quando  ele  já  ia  embora,  os
policiais bateram na porta da sua residência dizendo
que o interrogando estava sendo preso em flagrante,
devido  a  um  crime  de  roubo.  Contudo,  quando
chegaram  à  delegacia,  trouxeram  aquele  tablete  e
atribuíram  a  ele.  Afirmou  que  quem  estava  na
residência, no dia, era Bruno, EDINALDO, eu, minha
mulher,  mais  duas  mulheres  e  meu  filho.  Que
conheceu o cunhado de Edinaldo em uma festa e viu
Edinaldo de passagem, e também ficou sabendo que
Edinaldo  estava  sendo  ameaçado  há  muitos  dias,
através  do  cunhado  dele.  Relata  que  foram
apreendidos apenas 40 gramas de maconha e que,
quando chegou em Esperança, já se encontrava outra
quantidade de droga. Que nega tudo. (…)
Geovanni Júnior Pereira, CD-ROM, fl. 119.

Já  EDINALDO  RUFINO  DOS  SANTOS,  declarou,  perante  a

autoridade policial, que:

Hoje  por  volta  das  6h  o  conduzido  estava  na
residência  de  seu  amigo  GEOVANNI  quando
apareceram policiais civis afirmando que no interior da
residência  havia  uma  pessoa  a  qual  possuía  um
mandado em seu desfavor, bem como existia naquela
residência  substância  entorpecente  conforme
denúncias  anônimas  reiteradas;  QUE  os  policiais,
após  dar  cumprimento  ao  mandado  judicial  em
desfavor do menor BRUNO, foi realizada uma busca
minuciosa onde encontrou-se um tablete de maconha,
onde afirma para tanto que não pertence ao conduzido
e não sabe dizer se é do popular GEOVANNI, tendo
em vista que o conduzido estava naquele local só para
pernoitar; QUE o conduzido atualmente está residindo

Desembargador João Benedito da Silva
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na cidade de Soledade, porém estaria pernoitando na
casa  de  GEOVANNI  para  no  dia  seguinte  ir  até  o
fórum de Solânea para falar com o juiz a propósito de
uma transferência em sua pena do semiaberto,  haja
vista  que  a  cumpre  em Solânea  e  deseja  transferir
para Soledade, tendo em vista que o conduzindo vem
sofrendo várias ameaças na cidade de Solânea. QUE
conhece GEOVANNI há aproximadamente seis meses
e de lá para cá vem estreitando os laços de amizade e
só para se ter uma ideia foi o próprio GEOVANNI que
alertou  o  conduzido  das  ameaças  contra  ele
formuladas. (Interrogatório policial, fl. 10).

Em juízo, afirmou que apenas pernoitou na residência do acusado

Geovanni  Júnior  Pereira,  não sabendo de quem é a propriedade da droga

apreendida. Tal versão não se coaduna com o acervo probatório encartado, até

porque  se  encontra  completamente  diversa  das  declarações  prestadas  na

seara policial, principalmente no que se refere a sua amizade com o co-réu

Geovanni.

(…) Que vinha de Solânea, pois o Juiz transferiu seus
três  meses  de  albergue  para  serem  cumpridos  em
Soledade.  Então,  o  interrogando  foi  pegar  a
transferência.  Como  chegou  umas  cinco  horas  da
tarde,  não  havia  mais  transporte  para  voltar,  foi
quando  foi  dormir  na  casa  do  Geovanni.  Informou
ainda que não possuía amizade com ele, tendo sido o
seu ex-cunhado que ligou para aquele,  de Solânea,
para que o interrogando fosse dormir lá. Às cinco da
manhã, a polícia invadiu a residência, onde estavam o
interrogando, GEOVANNI, a mulher dele, o filho dele e
o  Bruno.  Que  não  sabe  informar  porque  a  polícia
chegou lá, tendo sido preso na hora, bem como Bruno.
Que não foram encontradas armas e  que não sabe
dizer  se  foram  encontradas  drogas.  Relatou  que,
quando chegou na delegacia, os policiais mostraram o
tablete de maconha, não sabendo dizer nada sobre a
conduta de Geovanni. Que foi a primeira vez que se
encontrou com o Geovanni. Que foi o seu cunhado
quem ligou para ele, não sabendo dizer o nome do seu
cunhado,  só  o  conhecendo  por  Galego;  Que  já  foi
usuário de drogas, respondeu a processo devido a um
cigarro  de  maconha,  bem como em decorrência  de
violência doméstica(…)
Edinaldo Rufino dos Santos, mídia, fl. 119.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por sua vez, as testemunhas do caso, agentes de investigação da

Polícia  Civil,  quando  ouvidos  perante  a  autoridade  judicial,  noticiaram  a

existência de informações de que os apelantes eram envolvidos com o tráfico

de drogas na região.

(…) Que  participou  dessa  operação  da  polícia  civil,
com  objetivo  de  cumprir  mandados  de  busca  e
apreensão de alguns menores e de prisão de alguns
maiores relacionados a um homicídio que ocorreu em
junho  do  ano  passado  na  cidade  deRemígio,  entre
estes  tinha  um  adolescente  chamado  Bruno.
Descreveu  que  recebeu  a  informação  que  o  menor
estava na casa de Geovanni e, quando chegaram lá,
após cercarem a casa, constataram que Bruno estava
lá.  Após  a  apreensão  do  adolescente,  fizeram  um
abusca na casa e encontraram a droga dentro de uma
mochila,  onde Bruno,  Geovanni  e  Edinaldo estavam
dormindo.  Que dentro da referida  mochila  havia  um
tablete  de  maconha.  Informou  que,  naquele  dia,
localizaram  apenas  o  tablete  de  maconha,  mas  já
havia informes de que Geovanni praticava o tráfico
de  drogas  na  região.  Que  Geovanni  já  era
conhecido  como  traficante. Que  não  conhecia
Edinaldo, mas tinha recebido informações de que
Geovanni  ultimamente  estava  andando  em
companhia  de  uma  pessoa  desconhecida  na
região, possivelmente esta pessoa seria Edinaldo.
Inicialmente,  Edinaldo disse que era dele a mochila,
mas depois negou, dizendo que pertencia a Geovanni.
Em seguida, afirmou que não era de nenhum dos dois.
(…) (Destaquei)
Rafael Alves Rocha da Silva, mídia, fl. 119.

Que  participou  da  operação  REMADOR,  porque,
apesar  de  trabalhar  na  Delegacia  de  Areia,  quando
tem operação todos são convocados. Que para cada
grupo,  foi  determinado  um  alvo.  Que  o  alvo  da
testemunha era a casa de Geovanni. Que entrou na
casa e foi encontrada uma mochila azul com drogas,
um tablete,  não  sabendo  em que  local  exatamente.
Que, na verdade, não dá para saber a quantidade de
entorpecente,  pois  era  um  tablete,  semelhante  à
maconha. Descreveu que só conhecia os acusados
de  ouvir  falar,  que  eles  praticavam  venda  de
drogas e, segundo informações, eram envolvidos
com assaltos. Relatou ainda que, depois que foram
separados,  Geovanni  disse  que  a  mochila  era  de

Desembargador João Benedito da Silva
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Edinaldo, depois Edinaldo falou que era de Geovanni,
e depois disseram que era do menor. Assim, também
não sabe a quem pertence a mochila. (Grifei)
Carla Maria de Brito Filgueiras de Amorim, mídia,
fl. 119.

 Como  se  vê,  a  apreensão  da  substância  entorpecente  na

residência  do  apelante  Geovanni  se  deu  em  virtude  de  uma  operação  da

Polícia Civil, em que o alvo era o menor Bruno, diante das informações de que

este  estaria  na  residência  do  apelante  Geovanni  Júnior  Pereira.  Assim,  os

policiais se dirigiram a casa do mesmo e, após localizarem o menor,  ainda

apreenderam, na residência do apelante, dentro de uma mochila, um tablete de

substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, com peso

líquido de 907,8g (fl. 56/57).

A forma como a droga estava acondicionada e a quantidade - um

tablete  pesando  907,8g,  no  total,  da  substância  THC

(TETRAHIDROCANABINOL),  constituem  indícios  de  que  o  entorpecente

encontrado na residência do apelante não se destinava apenas ao consumo

pessoal e sim para outros fins.

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  dos

acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da

Lei nº. 11.343/2006.

Ao  contrário  do  alegado  nas  razões  recursais  do  primeiro

apelante, o crime de tráfico de entorpecentes é delito formal, de perigo abstrato

e de múltiplas condutas, sendo prescindível a comprovação de atos efetivos

de mercância.

Desembargador João Benedito da Silva
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Atente-se  para  a  majoritária  interpretação  dada  por  nosso

Superior Tribunal de Justiça acerca de tal questão, mutatis mutandi:

O  tipo  previsto  no  artigo  12  da  Lei  n.º  6.386/76  é
congruente 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).

Em outras palavras: não importa que o recorrente não tenha sido

flagrado  efetivamente  vendendo  a  substância  entorpecente  a  outrem,  pois

guardar ou  ter  em depósito, ainda que gratuitamente, são condutas típicas,

previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (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,  ainda  que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em

desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar),  não  havendo,  então,

como se operar a requerida absolvição do tipo penal a ele imputado.

Ademais,  o  fato  de  ser  apenas  usuário  de  substância

entorpecente não afasta, somente por essa razão, a situação de traficância,

visto  que, muitas vezes,  a pratica visando,  inclusive,  a manutenção do seu

vício.

Sobre a alegação suscitada no apelo de  Edinaldo Rufino dos

Santos, de que a droga apreendida pertencia ao outro denunciado, não tendo,

por  isso,  participação  no  delito  em  apreço,  também  não  merece  guarida,

restando inconteste a prática do crime de tráfico de drogas por ele cometido.

Como visto nos depoimentos dos agentes que participaram da

operação, a mochila contendo a droga foi encontrada no quarto onde dormiam
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os  três  envolvidos,  havendo  notícias,  inclusive,  de  que  o  proprietário  da

residência,  Geovanni,  ultimamente  estaria  em  companhia  de  uma  pessoa

desconhecida da cidade e que esta pessoa possivelmente seria o Edinaldo

Rufino dos Santos.

Aliás, o próprio Edinaldo reconhece, nas declarações prestadas

na esfera policial, a amizade com Geovanni, relatando, inclusive que o conhece

há cerca de seis  meses e que  de lá  para cá vem estreitando os laços de

amizade e só para se ter uma ideia foi o próprio GEOVANNI que alertou o

conduzido das ameaças contra ele formuladas (fl. 10). Versão completamente

diferentemente do que relatou o próprio Geovanni, afirmando que foi o cunhado

de  Edinaldo  quem ligou para  ele,  pedindo  para  que  este  dormisse na  sua

residência e que só ficou sabendo das ameaças por ele sofridas através do

cunhado do mesmo (CD-ROM, fl. 119).

Edinaldo chegou a firmar, inclusive, ao contrário do que relatou na

Delegacia, que,  no dia  da abordagem, foi  a  primeira vez que viu  Geovanni

(mídia audiovisual, fl. 119).

Registra-se  que,  apesar  de  não  ter  ficado  demonstrado

claramente a quem pertencia a mochila em que foi encontrada a substância

entorpecente,  percebe-se  o  envolvimento,  no  mínimo,  estranho,  das  três

pessoas que estavam na residência, mais especificamente no quarto onde a

mochila foi encontrada no momento da abordagem policial, o que, aliado aos

depoimentos prestados pelos agentes, apenas reflete a participação deles no

crime de tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais civis são harmoniosos narrando as

circunstâncias em que a droga e os réus foram encontrados. Como se verifica,

tratou-se de um operação  especializada – OPERAÇÃO REMADOR - , com o

intuito de cumprir diversos mandados de busca, apreensão e prisão, visando a
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desvendar homicídios e encontrar traficantes na região. Assim, as versões dos

acusados, além de contraditórias, não são suficientes para convencer, já que,

quando uma operação desse modelo é deflagrada pela Polícia Civil, já foram

realizadas  minuciosas  investigações  acerca  da  prática  de  delitos  e  seus

autores.  No  caso,  realmente  foi  encontrada  a  substância  ilícita,  conforme

descrição nos autos.

Observa-se, portanto, que os policiais se tornaram testemunhas

imprescindíveis  à  elucidação  dos  fatos,  razão  por  que  há  de  se  admitir  a

veracidade  de  seus  depoimentos,  encontrando-se,  dessa  maneira,

principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as

demais provas existentes nos autos,  revestidos de suficiência para embasar

um decreto condenatório.

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

ação múltipla, pois compreende diversas condutas que se consideram ilícitas e

não somente a comercialização da substância entorpecente. Assim, para a sua

caracterização, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos nucleares,

sem autorização  e  em desacordo  com determinação  legal  ou  regulamentar

(elemento normativo).

Ou seja, o tipo penal em estudo não faz exigência no sentido de

que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a

demonstração  de  dolo  específico,  notadamente  quanto  ao  fim  de

comercialização da substância proibida. 

Portanto, pelo cotejo dos elementos coletados durante a instrução

probatória e por meio da versão apresentada pelos policiais de forma coerente

e  concatenada,  bem  como  pelas  declarações  e  versões  contraditórias

apresentadas  pelos  réus,  resta  claro  que  as  circunstâncias  em  que  foram

presos os acusados são bastante incriminadoras para o tipo penal do art. 33,
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da Lei nº 11.343/06, não havendo como prosperar o pleito absolutório dos dois

recorrentes. 

O primeiro apelante  Geovanni Júnior Pereira requer ainda que

lhe  seja  aplicado,  em  sua  fração  máxima (2/3  dois  terços),  o  benefício

previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, já que foi fixado o percentual

de 1/6 (um sexto) na sentença.

Tal argumento também não merece guarida.

Isso porque, quando da fixação da reprimenda, a Magistrada, na

primeira  fase,  após  analisar  as  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena  em

06(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta)

dias-multa. 

Na segunda fase, reconheceu a atenuante prevista no art. 65, I,

(ser o agente menor de 21, na data do fato) do CP, reduzindo a pena em 06

(seis)  meses  e  10  (dez)  dias-multa,  o  que  totalizou  em  06  (seis)  anos  e

550(quinhentos e cinquenta) dias-multa. 

Na terceira fase, diminuiu a reprimenda em 1/6 (um sexto),

por reconhecer a causa de diminuição prevista no art.  33,  § 4º  da Lei

11.343/06,  resultando  em uma pena de 05  (cinco)  anos de reclusão,  em

regime fechado, tornando-a definitiva ante a inexistência de outras causas de

diminuição e aumento a considerar.

Na  esteira  da  jurisprudência  pátria,  a  fixação  dessa  causa

especial  de  diminuição  de  pena  deve  se  fundamentar  nas  circunstâncias

judiciais,  com preponderância  para  aquelas  elencadas no art.  42  da Lei  nº

11.343/2006,  quais  sejam,  a  natureza  e  a  quantidade  da  droga,  a
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personalidade e a conduta social do agente.

Na hipótese dos autos, a magistrada reduziu a pena em 1/6 (um

sexto). Observa-se, a meu ver, que agiu com acerto a MM. Juíza singular, pois

foram  apreendidas  907,8g,  no  total,  da  substância  THC

(TETRAHIDROCANABINOL), responsável pelos principais efeitos psicoativos

da planta Cannabis Sativa Linneu (maconha), em forma de tijolo confeccionado

com plástico preto e fita adesiva. 

Logo,  entendo  que  a  dosagem  realizada  pela  magistrada

sentenciante  encontra-se  justificada,  não  merecendo  provimento  o  recurso,

também quanto a esse ponto. 

Não obstante a manutenção da reprimenda nos moldes em que

aplicada na sentença, 05 (cinco) anos de reclusão, considero mais adequado

à hipótese versada nos autos, sendo o réu primário (antecedentes fl. 126), a

aplicação de  regime inicial semiaberto para início de seu cumprimento, em

observância aos termos do art. 33, § 2º, 'b', do CP.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime
fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência
a regime fechado. 
§  2º -  As  penas  privativas  de  liberdade  deverão  ser
executadas  em  forma  progressiva,  segundo  o  mérito  do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas
as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior
a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde
o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 

Assim,  o  apelante  faz  jus  a  modificação  do  regime  inicial  de

cumprimento da pena para o semiaberto.

Por fim, o primeiro apelante Geovanni Júnior Pereira pugna pela
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substituição  da  pena privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos.

Contudo, agiu corretamente a magistrada de primeiro grau, quando deixou de

substituir  a  pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direito,  por  não

preencher os requisitos legais, previstos no art. 44, I, do CP.

In casu, devido ao quantum da pena privativa de liberdade fixada,

o apelante não faz jus à substituição, tendo em vista a falta de preenchimento

do requisito temporal da pena. Vejamos o que determina o dispositivo legal

supracitado:

 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas
e substituem as privativas de liberdade, quando:
I  –  aplicada  pena  privativa  de  liberdade  não
superior a quatro anos e o crime não for cometido
com  violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa  ou,
qualquer  que  seja  a  pena  aplicada,  se  o  crime  for
culposo;
II – o réu não for reincidente em crime doloso; 
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os
motivos  e  as  circunstâncias  indicarem  que  essa
substituição seja suficiente.

Verifica-se,  nesse  sentido,  que  a  pena  privativa  de  liberdade

fixada em desfavor do apelante é superior à estabelecida como limite para que

a substituição seja possível. Assim, resta inviável a alteração da pena corporal

por restritivas de direitos, como pretendido.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do

acusado  Geovanni  Júnior  Pereira,  a  fim  de  aplicar  o regime  inicial

semiaberto, para início de cumprimento de pena, ao mesmo tempo em que

NEGO PROVIMENTO ao apelo referente ao réu Edinaldo Rufino dos Santos.

Oficie-se ao juiz de origem, com cópia do presente acórdão,

determinando  que  se  ponha  o  apelante  Geovanni  Junior  Pereira,

incontinenti, a cumprir a pena no regime ora fixado.
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Expeçam-se guias de execução provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

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

Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 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, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR
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