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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0015034-66.2015.815.0011 –  Vara  de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Marco Antônio da Silva
DEFENSORA: Kátia Lanusa de Sá Vieira
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO.  TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33
DA  LEI  11.343/06.  CONDENAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INDUVIDOSOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CONSUMO  PRÓPRIO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  FLAGRANTE  QUE
INDICAM  A TRAFICÂNCIA.  MANUTENÇÃO
DA PENA COMO  APLICADA EM  1º  GRAU.
DESPROVIMENTO DO APELO.

1.  Impossível  o  acolhimento  da  pretensão
absolutória,  com  relação  ao  tráfico  de  drogas,
quando  todo  o  conjunto  probatório  amealhado
revela o apelante como o autor do delito.

2. Considerando a prisão em flagrante do acusado
na posse  de droga,  de  sacos  plásticos,  tesouras  e
R$  52,00  (cinquenta  e  dois)  reais,  mostra-se
comprovado  que  a  substância  entorpecente  se
destinava ao tráfico e, não, ao consumo próprio.

3. Não havendo erro quando da aplicação da pena,
deve a mesma ser mantida como fixada em 1º grau.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento ao recurso.
Expeça-se guia de execução provisória. 
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RELATÓRIO

Perante  a  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB,  Marco  Antônio  da  Silva,  Marco  Antônio  da  Silva  Júnior  e  Carlos
Andenay Silva Lucas, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pela
prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão dos
fatos a seguir narrados:

“(…)
Dessume-se que no dia 11 de agosto de 2015, os policiais civis
receberam  informes  de  que  aconteceria  uma  entrega  de
substância entorpecente para o denunciado Marco Antônio da
Silva,  razão  pela  qual  diligenciaram  até  a  sua  residência,  e
montando  campana,  verificaram  que  o  terceiro  denunciado,
Carlos Andenay Silva Lucas, dirigiu-se até a residência daquele
com um saco plástico em mãos, atestando, assim, a veracidade
das  informações  essa  contextura,  os  milicianos  cercaram  o
imóvel e solicitaram que o primeiro denunciado Marco Antônio
saísse  da residência,  comando este  que  não fora devidamente
atendido, tendo este tentado se evadir da ação policial pela parte
de trás do imóvel, sendo, contudo detido por outros milicianos
que cercavam a residência.

Infere-se que fora dada voz de prisão aos denunciados Marco
Antônio  da  Silva  e  Carlos  Andenay  Silva  Lucas,  e  ao  ser
realizada  uma  busca  minuciosa  na  aludida  residência,  foram
encontrados  na  casa  quatro  pacotes  contendo  Cannabis  sativa
Linneu,  substância  popularmente  conhecida  como  “maconha",
perfazendo a massa bruta de 4.000g,  além de sacos plásticos,
várias tesouras e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), com
fortes indícios da comercialização do entorpecente apreendido.
(...)”.

Instruído  regularmente  o  processo,  o  juiz  julgou parcialmente
procedente a denúncia absolvendo Marco Antônio da Silva Júnior e Carlos pelos
crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06; absolvendo Marco Antônio da Silva Júnior,
Marco Antônio da Silva e Carlos pelos crimes do art. 35 da Lei nº 11.343/06 e 12 da
lei nº 10.826/03 e condenar Marco Antônio da Silva nas sanções do art. 33 da Lei
n° 11.343/06, sendo-lhe aplicada uma reprimenda da seguinte forma: 

Após análise das circunstâncias judiciais,  o juiz fixou a pena-
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base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, que tornou definitiva
diante  da  ausência  de  causas  modificativas,  que  deverá  ser  cumpria  em regime
fechado. 

Deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º,
da  Lei  nº  11.343/06,  considerando  que  o  recorrente  é  possuidor  de  maus
antecedentes.

Inconformado,  o  acusado  apelou  da  sentença  condenatória,
pleiteando por sua absolvição e, alternativamente, a desclassificação do crime de
tráfico ilícito de drogas para o de consumo pessoal (fls. 159; 177-179).

Ofertadas as contrarrazões, a Promotoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo interposto, confirmando a decisão prolatada pelo Juízo a
quo (fls. 180-183).

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em
parecer,  opinou  pelo  provimento  parcial  do  recurso,  a  fim  de  que  seja
redimensionada  a  pena,  reduzindo-a  para  07  (sete)  anos  e  06  (seis)  meses  de
reclusão  (fls. 186-197).

Lançado o relatório,  foram os  autos  ao Revisor  que,  com ele
concordando, pediu dia para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Examinando o álbum processual, observo que são descabidas as
razões de inconformismo expendidas pelo apelante com relação ao art. 33 da Lei nº
11.343/06.

A materialidade delitiva restou assentada pelo Auto de Prisão em
Flagrante Delito, Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 24), Laudo de Constatação
(fls. 50) e Laudo de Exame Químico – Toxicológico (fls. 81-82; 102-103).

No que tange à autoria, temos que ela também resta indubitável,
considerando os depoimentos dos policiais presentes no momento do flagrante e
colhidos desde a esfera policial.

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0015034-66.2015.815.0011      CMBF – RELATOR   3



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Ao ser ouvido Júlio Cesar da Cruz Silva, testemunha (mídia de
fls.  122) disse que já vinham investigando, em razão de denúncias de tráfico de
drogas  e  roubos/furtos;  que  várias  casas  estavam sendo  invadidas;  que  com as
investigações,  chegaram  aos  denunciados;  que  a  substância  estava  num
compartimento como um fundo falso; que encontraram alguns objetos, como sacos
plásticos; que Marco Antônio disse que a droga era de sua propriedade; que ele já
era conhecido pelo tráfico; que após a prisão cessou o tráfico e a movimentação; que
deixaram de receber as denúncias; que deram voz de prisão e ele tentou fugir, mas a
casa já estava cercada; que era uma grande quantidade de droga, uns 04 pacotes; que
a droga estava toda localizada no mesmo cômodo; que a investigação começou em
razão dos crimes contra o patrimônio; que a casa era de Marcos Antônio.

Francistone  Tomaz,  policial  civil,  testemunha,  ao  prestar  suas
declarações, disse (mídia de fls. 122) que tiveram informações que nessa localidade
estava com tráfico de drogas e, por essa razão, iniciaram as investigações; que o
acusado já era conhecido deles, inclusive, com mandado de prisão em aberto; que
no dia viram uma grande movimentação na casa; que conseguiram cercar a casa;
que  Marco  Antônio  tentou  fugir  pelos  fundos  da  casa,  mas  foi  contido  e
encontraram a “maconha”; que foram 04 pacotes; que “Marcos Neguinho”, acusado
é o cabeça da situação;  que  o acusado já  foi  preso  por tráfico;  que toda droga
apreendida foi de aproximadamente 04 Kg; que eram volumes redondos; que além
da droga havia material para embalar, sacos plásticos, tesouras, fita adesiva; que a
casa era de Marco Antônio, pai; que perguntado sobre a propriedade da droga, o
acusado Marco Antônio disse que era para seu consumo. 

Não obstante o censurado ter negado, incisivamente, a prática da
conduta delituosa, afirmando que não é traficante e sim usuário, tudo converge para
incriminá-lo (mídia de fls. 122).

Como  se  observa,  os  policiais  se  tornaram  testemunhas
imprescindíveis à dilucidação dos fatos, no sentido de assegurar a responsabilidade
delitiva  do  apelante,  razão  por  que  há  de  se  admitir  a  veracidade  de  seus
depoimentos, encontrando-se, dessa maneira, revestidos de suficiência para embasar
um decreto condenatório.

Acerca da validade dos depoimentos dos policiais como meio de
prova, é firme a jurisprudência:

“Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Prova. Negativa do réu que não se sustenta diante do
conjunto  probatório  recolhido.  Depoimentos  de
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policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como a apreensão dos entorpecentes na casa do
acusado.  Validade,  desde  que  não  infirmados  por
outros elementos de prova. Testemunhas civis que não
acompanharam  a  apreensão.  Suficiência  para  a
procedência  da  ação  penal.  Condenação  mantida.
Penas  bem  dosadas.  Apelo  improvido.  (APL/SP  -
40823920108260450  -  16ª  Câmara  de  Direito
Criminal,  Rel.  Otávio  de  Almeida  Toledo;  J.
13/11/2012, Pub. 14/11/2012)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ACERVO  PROBATÓRIO  COESO.  PALAVRA  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.  CONDENAÇÃO
TRANSITADA  EM  JULGADO  HÁ  MAIS  DE  5
(CINCO)  ANOS.  CONFIGURAÇÃO  DE  MAUS
ANTECEDENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DO ART.
33,  §  4º,  DA  LEI  Nº  11.343/2006.  REQUISITOS.
AUSÊNCIA.  NÃO  APLICAÇÃO.  [...]  Depoimentos
prestados por policiais são merecedores de fé, na medida
em que provêm de agentes públicos no exercício de suas
atribuições, especialmente quando estão em consonância
com o restante do conjunto probatório.” (TJDF - Rec
2011.01.1.022843-3  -  Rel.  Des.  Souza  e  Ávila  -
DJDFTE 8.6.2012, p. 283).

Todavia,  o  fato  é  que,  pelo  cotejo  dos  elementos  coletados
durante  a  instrução probatória  e  por  meio da versão apresentada  pelos  policiais,
induvidosa se apresenta a incidência do apelante na figura típica delineada no art. 33
da Lei nº 11.343/06.

Ainda que o ato da venda não tenha sido concluído, a maneira
que  a  droga  foi  encontrada  e  a  quantidade  (4  Kg),  aliada  aos  demais  objetos
apreendidos durante o flagrante, a saber: sacos plásticos, comumente utilizados para
embalar a substância entorpecentes, várias tesouras e R$ 52,00 (cinquenta e dois)
reais, são indicadores do intento da mercancia, impondo, assim, a classificação de
tráfico e, não, de simples consumo (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Portanto,  se  o  álbum processual  revela,  incontestavelmente,  a
materialidade e a autoria, assentadas pela quantidade de droga apreendida  (4 Kg),
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bem como diante das circunstâncias irretorquíveis do intuito de sua comercialização,
resta a conclusão legítima de que a hipótese em exame contempla o fato típico de
tráfico, insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar, assim,
em absolvição ou mesmo desclassificação para o crime de uso próprio de substância
entorpecente, inclusive, dada a amplitude do conceito jurídico da mercancia ilícita de
entorpecente, identificada como qualquer uma das atividades descritas na cláusula de
múltipla tipificação das condutas a que se refere o citado dispositivo do referido
diploma normativo. 

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  Maconha
cannabis  sativa  linneu.  Art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006.  Laudo  de  constatação.  Condenação.
Apelo  defensivo.  Pretendida  absolvição  ou
desclassificação  para  o  crime  de  uso.
Impossibilidade.  Materialidade  e  autoria
evidenciadas. Droga pronta para comercialização e
consumo  imediato  -  Manutenção  do  decisum.
Desprovimento  do  apelo.  -  A  quantidade  de
substância entorpecente apreendida em poder do
réu,  correspondente  a  219,72  g  de  cannabis
sativa linneu maconha, aliada a outros elementos
de  prova  coligidos  aos  autos,  que  indicam  a
mercancia  são  elementos  suficientes  para  a
condenação,  notadamente,  porque  o  delito  de
que  trata  o  art.  33  da  Lei  n.  11.343/2006
consuma-se  com  o  simples  fato  de  o  agente
guardar substância que determine dependência
físico-psíquica.”  (TJPB  –  Apel.  Crim.  Nº
033.2008.003430-0/001  –  Câmara  Criminal  –  Rel.
Des. Arnóbio Alves Teodósio – J. 4.2.2010) grifei.

No  parecer  de  fls.  186-197,  a  douta  Procuradoria  pede,  em
síntese, para neutralizar as circunstâncias judiciais referentes aos “antecedentes” e as
“consequências do crime”.

Em primeiro lugar, o Procurador diz que o magistrado agiu “em
contrariedade à dicção normativa de que, havendo causa de agravamento da pena,
mesmo que também sirva ao recrudescimento da pena-base, deve-se preferir sempre
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a sua consideração na segunda fase da dosimetria da pena”.

Não assiste razão ao representante do Ministério Público.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que sendo o réu
duplamente reincidente, quando da análise das circunstâncias judiciais elencadas no
art. 59 do CP, deve o Juiz sentenciante considerar uma como maus antecedentes e,
por conseguinte, afastar a pena-base do mínimo legal e a outra reincidência como
agravante (art. 61CP), sem que isso importe em bis in idem. 

 
A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.  JÚRI.
ART. 121, §2º, INCISO I, NA FORMA DO ART.
14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1.
DOSIMETRIA.  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
UMA  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  EM
DESFAVOR  DO  RÉU  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.  INOCORRÊNCIA  DE  BIS
IN  IDEM.  POSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO
DE  CONDENAÇÕES  ANTERIORES  NA
PRIMEIRA  E  NA  SEGUNDA  FASES  DA
DOSIMETRIA  QUANDO  SE  TRATAM  DE
PROCESSOS  DISTINTOS.  2.  FIXAÇÃO  DE
REGIME  INICIAL  ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.  TEOR  DO  ART.  33,  §2º,
ALÍNEA "B", CP. PENA SUPERIOR A 04 ANOS.
3. PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 59 E 68, DO
CP.  ARTS.  381,  III,  E  387,  DO CPP,  ARTS.  5º,
XLVI,  E  93,  IX,  DA  CF.  4.  RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelante não
faz  jus  à  fixação  da  pena-base  no  mínimo  legal,
diante  da  presença  de  01  (uma)  circunstância
judicial que lhe é desfavorável (maus antecedentes),
sendo a pena-base aplicada suficiente, necessária e
proporcional ao delito praticado. Destaca-se que, in
casu,  não  ocorreu  bis  in  idem,  eis  que  é
perfeitamente possível, quando existentes várias
condenações com trânsito em julgado por fatos
diversos em desfavor do acusado, que uma delas
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seja  utilizada  para  o  reconhecimento  da
agravante  da  reincidência  na  segunda  fase  da
dosimetria  e  as  demais  sejam  utilizadas  para
exacerbar  a  pena-base,  em  razão  de  serem
consideradas  como maus  antecedentes. Por  sua
vez,  encontra-se  prejudicado  o  pleito  de
reconhecimento  da  circunstância  judicial  do
comportamento  da  vítima  como  neutra  quando  o
magistrado sentenciante assim já procedeu.  2.  Em
razão da manutenção do quantum de pena definitiva
fixada  pela  r.  Sentença  de  primeiro  grau  de
jurisdição, superior a quatro anos, deve ser também
mantido o regime inicial semiaberto, com fulcro no
art.  33,  §2º,  alínea "b",  do Código Penal.  3.  Para
fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
foram  prequestionados  os  seguintes  dispositivos
legais: Arts. 59 e 68, do CP; arts. 381, III, e 387, do
CPP, arts.  5º,  XLVI,  e 93,  IX, da CF. 4.  Recurso
conhecido  e  improvido.  (TJES;  Apl  0016260-
95.2012.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel.
Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 19/07/2017;
DJES 26/07/2017) - grifei

No  caso  dos  autos,  o  magistrado,  considerando  o  teor  da
Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 59-61) considerou as condenações como
“maus antecedentes” e,  deslembrou-se de aplicar a agravante  da reincidência,  na
segunda fase de aplicação da pena.

Não  podemos,  nesse  momento  processual,  fazer  incidir  a
mencionada agravante sob pena de infringirmos o princípio do “non reformatio in
pejus”,  nem  mesmo  fazer  a  troca,  como  pede  o  Procurador  de  Justiça,  assim,
nenhuma alteração há que ser feita.

No que tange ao pedido de reforma sobre as “consequências do
crime”, este também deve ser rejeitado.

O representante do Ministério Público diz que essa circunstância
“foi valorada por ilações desconexas com as provas dos autos, vez que o MM Juiz
fez referência à apreensão de crack, quando, em verdade, tratava-se de maconha”. 

A análise  deve  ser  mantida  da  forma  que  foi  procedida  em
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primeiro grau,  considerando que quando o juiz  se referiu a “crack” ou invés  de
“maconha”,  substância entorpecente apreendida pelos policiais,  houve apenas um
erro material, não havendo modificação a ser laborada. 

Ante todo o exposto, em negar provimento ao recurso.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu ao  julgamento,  com voto,  o  Desembargador  Arnóbio
Alves Teodósio, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos, revisor. 

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Francisco Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado. 

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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