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APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS.  ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS.  AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
TRAFICÂNCIA PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA
LEI Nº. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO
MERCANTIL  DEMONSTRADA.  DEPOIMENTOS  DOS
POLICIAIS  RESPONSÁVEIS  PELA  PRISÃO  EM
FLAGRANTE EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O
ACERVO  PROBATÓRIO.  LIVRE  CONVENCIMENTO
MOTIVADO.  CONDENAÇÃO  PELO  TRÁFICO
MANTIDA.  DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06.
FRAÇÃO  REDUTORA  APLICADA  NO  PATAMAR
MÍNIMO  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA  POR
TODO  O  EXPOSTO  PROBANTE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.   MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

- Impossível desclassificar-se a conduta delitiva do réu e
enquadrá-la ao crime de uso, tipificado no art. 28 da Lei
11.343/2006, haja vista a materialidade e a autoria estarem
amplamente evidenciadas no caderno processual, sobretudo
pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante, com total respaldo no conjunto probatório. 

-  A segura  prova  testemunhal,  aliada  ao  exame  detido  dos
demais  elementos  colhidos  durante  a  instrução  criminal,  são
suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema
do livre convencimento motivado.



- A causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas  é
prevista  em lei  para  acusados  pelo  crime  de  tráfico  que  não
possuam  maus  antecedentes  ou  que  comprovadamente  não
sejam envolvidos em organização criminosa ou façam do crime
o seu meio de vida, o que não se enquadra no caso dos autos. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO  AO  APELO,  em
desarmonia com o parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por  Sivaldo Batista da
Silva, em face da sentença de fls. 107/114, prolatada pela  Juíza de Direito da Vara de
Entorpecentes  da  Comarca  da  Capital, Maria  Emília  Neiva  de  Oliveira,  que julgou
procedente a denúncia, condenando-o  pela prática do crime de tráfico de drogas, à
sanção  de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses  de reclusão, a ser cumprida no regime
inicialmente semiaberto e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa. 

Narra a denúncia:

“(...) Consta do inquérito policial anexo que, no dia 18 de novembro de 2014,
por volta das 11:00 horas, no interior de um imóvel, localizado no Conjunto
Popular Boa Esperança, no Padre Zé, neste Município e Comarca de João
Pessoa, foram apreendidos cerca de 400 (quatrocentos) gramas da substância
cannabis sativa linneau, popularmente conhecida por 'maconha', bem como
195 (cento e noventa e cinco) papelotes pequenos, 01 (um) papelote médio e
01 (uma) balança de precisão, conforme auto de apresentação e apreensão de
fl., laudo de constatação nº 13771114 (fl.) e depoimentos testemunhais, droga
esta pertencente ao acoimado e destinada à comercialização.
A droga foi  submetida à perícia,  que confirmou tratar-se de maconha (cf.
Laudo de constatação de fl.), substância incluída na lista de produtos insumos
químicos  sujeitos  ao  controle  da  Polícia  Federal.  Restou-se,  portanto,
plenamente  configurado  que  a  substância  apreendida,  pertencente  ao
acoimado,  'maconha',  está  inclusa  dentre  aquelas  que  determinam
dependência  física  ou  psíquica,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar (...)”.

O réu,  nas suas razões recursais, às fls. 132/143, pugna pela
reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja desclassificado o delito para o
artigo 28 da Lei de Drogas e, alternativamente, que seja diminuído o quantum da pena
privativa de liberdade, pela aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos em sua fração
máxima de 2/3, com a diminuição da pena de multa, modificação do regime inicial de
cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito.

Contrarrazões  pelo  MP,  opinando pelo  provimento  parcial  do
apelo, para aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06
na fração de 2/3, tendo em vista que a magistrada não fundamentou a fixação em 1/6.
Entende, ainda, que com a redução da pena, o regime inicial de cumprimento deve ser o



aberto (fls. 155/160).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  manifestou-se  pelo  provimento  parcial  do
apelo, para que a diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Tóxicos, seja aplicada
na  fração  máxima  de  2/3  e  em consequência  disso,  diminuição  da  pena  de  multa,
modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito (fls. 162/170).

É o relatório. 

VOTO: 

Prima facie, cumpre ressaltar que os requisitos essenciais de
admissibilidade do recurso encontram-se devidamente preenchidos, motivo pelo qual o
conheço e passo ao exame do mérito do recurso.

O réu apelou da sentença que o condenou, pelo crime de tráfico
de drogas a uma pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime inicialmente semiaberto e 420 (quinhentos e trinta) dias-multa, no
valor de 1/30 do salário mínimo cada.

Alega, em síntese, que é usuário de substâncias entorpecentes, e
não traficante, tampouco tinha em depósito ou guardava as drogas, haja vista o local em
que elas foram encontradas não ser de sua propriedade. Pugna pela desclassificação do
crime para o do art. 28 da Lei 11.343/06. 

Subsidiariamente, requer que seja reduzida a pena imposta pela
aplicação de fração maior do permissivo constante do art. 33. §4º do referido diploma,
por ser réu primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades nem integrar
organizações criminosas e pelo fato de ter a sentenciante aplicado a redução no mínimo
de 1/6, sem fundamentar os motivos. Consequentemente, requer a diminuição da pena
de multa aplicada, modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Como  fundamento  principal,  afirma o  recorrente nas razões
recursais que a droga apreendida era para consumo próprio, requerendo a
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Entretanto,  a  prova dos
autos, ao contrário do alegado nas razões recursais, é robusta e firme no sentido da
prática do delito do art. 33 da Lei Antidrogas pelo apelante. 

Narra a peça acusatória que, no dia 18 de novembro de 2014,
por volta das 11:00 horas, no interior de um imóvel localizado no Conjunto Popular Boa
Esperança,  Bairro  Padre  Zé,  nesta  Capital,  foram  apreendidos  cerca  de  400
(quatrocentos) gramas de maconha, 195 (cento e noventa e cinco) papelotes pequenos,
01  (um)  papelote  médio  e  uma balança  de precisão  que,  conforme os  depoimentos
prestados, pertenciam ao acusado e destinavam-se à comercialização.

Vejamos. A materialidade restou comprovada através do Auto de
Apreensão (fls.  16  e  44),  Laudo de  Constatação  Preliminar  (fls.  21  e  46)  e  Laudo
Definitivo (fls. 66/67). 



A autoria, da mesma forma, restou induvidosa através da prova
oral colhida:

Antônio  de  Pádua  Moreira  de  Oliveira  Júnior, policial
militar, afirmou na fase pré-processual (fls. 09):

“(...) nesta data, por volta das 11h, estava a guarnição de motos da ROTAM
em incursão no Conjunto popular,  conhecido por Gadanhê,  no Padre  Zé,
onde notaram a atitude estranha de um jovem, o qual se evadiu, apesar da
solicitação da PM, adentrando num imóvel  próximo à reciclagem; QUE a
equipe perseguiu o jovem até esse local, adentrando-o, e, em seu interior,
estava o conduzido manipulando e cortando as substâncias apreendidas em
tabletes,  para facilitar a venda no varejo; QUE foi dada voz de prisão ao
conduzido, que se identificou como SIVALDO BATISTA DA SILVA, sendo
apreendido todo o material relacionado ao crime, cento e noventa e cinco
(195)  papelotes  pequenos,  um  papelote  médio,  e  aproximadamente
quatrocentos  gramas  (400g),  todos  de  substância  vegetal  semelhante  à
maconha, e uma (01) balança de precisão, e encaminhados a esta DP, para as
providências legais e cabíveis (...)”.

Na fase judicial, conforme  mídia  de  fls.  80, ratificou o
depoimento prestado na fase inquisitorial, conforme se vê da sentença:

“(...)  confirma  o  depoimento  prestado  na  esfera  policial;  Que  ele  estava
manuseando a  substância  entorpecente;  Que fora  da  residência  tinha  uma
certa movimentação, que são vários becos na Comunidade; Que quando a
gente passou a ser visualizado por eles, a gente percebeu que um grupo se
evadiu,  então  a  gente  foi  até  o  local  e  adentrou a residência e  realmente
estava lá (…) Que a polícia pilhou o Sivaldo manuseando a droga preparando
os papelotes; Que não conhecia o acusado, nunca tinha visto; Que ele não
esboçou nenhuma reação; Que ele falou que estava só embalando mas que
não era dele a droga (…) ao redor dele, ele estava no chão e estava com
vários papelotes cortados, a maconha bruta e sendo cortada em pedaços, do
lado dele mesmo assim (...)”(fls.110).

Igualmente  a  testemunha  James  Moreira  Ribeiro,   policial
militar,  confirmando  o  depoimento  prestado  na  fase  inquisitorial  (fls.  10),  ao  ser
interrogado em juízo, mídia de fls. 80, declarou que:

“(...) confirma o depoimento prestado na esfera policial; Que não conhecia
Sivaldo, nunca o tinha abordado antes; Que ele ia entrando num quartinho,
em atitude suspeita, quando a gente passou escutou só o trinco fechando; Que
a gente já foi  entrando, aí  quando olhou pela brecha estava um monte de
droga espalhada no chão que é só um quartinho; Que ele estava manipulando,
estava  a  droga  fracionada,  cortada  e  estava  aqueles  papelotes  de  papel
alumínio já cortados para só embalar (…) Que era uma casa que só tinha um
vão que é embaixo de uma escada, aí tem a reciclagem do lado, que a gente
encontra muita droga, até arma, dinheiro, tudo nessa reciclagem do lado de
fora (...) Que quando chegou viu a droga no chão, e ele, se não me engano,
ele disse até que estava cortando lá a mando de outro cidadão (...)”(trecho
retirado da sentença – fls. 110/111).

Por sua vez, tanto na fase inquisitiva (fls. 11), quanto em juízo
(mídia de fls. 80) o recorrente afirmou que a droga era destinada ao consumo pessoal,
contudo não trouxe elementos de prova capazes de corroborarem sua afirmação.  Lado
outro, verifica-se que a abordagem do acusado, e, por conseguinte, a apreensão da
droga, não foi mera obra do acaso, posto que os policiais estavam em ação no Conjunto
popular  onde  foi  encontrada  a  droga  e  o  acusado,  que  no  momento  do  flagrante



manipulava e e preparava as substâncias ilícitas para o comércio. 

Nota-se em seus depoimentos que os agentes policiais são
uníssonos em relatar a abordagem, bem como a apreensão dos entorpecentes no local
onde se encontrava o acusado, onde também foi apreendida uma balança de precisão,
além da situação de flagrância do acusado, qual seja, foi pego embalando as substâncias
entorpecentes.

À propósito:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Tráfico  de  drogas.  Materialidade  e  autoria
comprovadas. Absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas.
Impossibilidade na espécie. Palavra dos policiais de elevado valor probante.
Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Inadmissibilidade. Requisitos
não preenchidos. Pedido de desconto do período da prisão preventiva e de
imediata colocação em regime semiaberto. Não conhecimento. Matéria afeta
ao juízo da execução. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e,
nesta  extensão,  desprovido.  Comprovadas  a  autoria  e  materialidade  a
condenação é medida que se impõe. Não há como desclassificar a conduta do
agente para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando comprovado que
a  droga  apreendida  era  destinada  a  terceiros.  Para  aplicação  da  benesse
prevista  no  art.  33,  §  4º  da  Lei  nº  11.343/06  é  necessário  que  o  agente
preencha  os  requisitos  legais.  Demonstrada  a  dedicação  à  atividade
criminosa, não há que se falar em redução da pena” (TJPR; ApCr 1641902-8;
Curitiba;  Quinta  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Maria  José  de  Toledo
Marcondes Teixeira; Julg. 04/05/2017; DJPR 19/05/2017; Pág. 386). 

Esta Câmara não discrepa dos entendimentos retro transcritos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSE
ILEGAL  DE  MUNIÇÃO  DE  USO  PERMITIDO.  PLEITO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE  POSSE  DE  DROGAS.
INADEQUAÇÃO.  CONDUTA  QUE  SE  AMOLDA  AO  CRIME  DE
TRÁFICO.  PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO CAPITULADO
NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM.
RECURSO  DESPROVIDO.  Esclarece  o  §2º  do  artigo  28  que  para  se
concluir destinar-se a droga apreendida para o consumo pessoal, ou não, deve
o magistrado se ater à natureza e a quantidade do material ilícito, além do
local  e  das  condições  em  que  se  desenvolveu  o  flagrante,  entre  outras
circunstâncias.  Provada  a  autoria  e  a  materialidade,  diante  do  acervo
probatório  robusto  e  estreme  de  dúvidas,  quanto  à  culpabilidade  do  réu,
impossível  acolher  a  pretensão  de  absolvição”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00010440720138150131,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. Em
27-06-2017). 

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA
LEI ANTIDROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06).
IMPOSSIBILIDADE.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  BASTANTE  A
RESPALDAR A CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. DESPROVIMENTO. -
Impossível desclassificar-se a conduta delitiva do réu e enquadrá-la ao crime
de uso, tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, haja vista a materialidade e a
autoria estarem amplamente evidenciadas no caderno processual, sobretudo
pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,  com
total respaldo no conjunto probatório. - Na hipótese, o material apreendido
(21  trouxas de maconha),  o  modo de acondicionamento da substância,  as
circunstâncias do fato, além dos depoimentos testemunhais e declarações do



réu levam a concluir pela caracterização da comercialização das drogas.  -
Para  a  formação  de  um  juízo  de  certeza  razoável  sobre  o  comércio  de
entorpecentes,  não  é  indispensável  a  prova  efetiva  do  tráfico  quando  há
indícios convincentes que demonstram a traficância. Precedentes. - O fato de
ser usuário de entorpecente não impede que seja traficante, tendo em vista
que o agente pode, e em muitas vezes ocorre, agir de acordo com um dos
verbos  do  tipo  do  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06  e  também  ser
consumidor”(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00222132920148152002,  Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.
MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j. Em 04-05-2017). 

E, finalmente, posiciona-se o STJ:

“HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS.  CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO  §  4º  DO ART.  33  DA LEI  11.343/2006.
FRAÇÃO  DO  REDUTOR.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.
SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  REGIME
PRISIONAL.  MODO  FECHADO.  PRETENDIDA  IMPOSIÇÃO  DA
FORMA ABERTA.  APELAÇÃO.  EFEITO  DEVOLUTIVO.  MATÉRIAS
NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO  DO  WRIT  (…)  CONDENAÇÃO  POR  TRÁFICO
ILÍCITO  DE  ENTORPECENTE.  ALEGAÇÃO  DE  PORTE  DA
DROGA PARA USO PESSOAL. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS SOBRE A TRAFICÂNCIA.
LEGALIDADE.  DESCLASSIFICAÇÃO.  INVIABILIDADE  NA  VIA
ESTREITA DO WRIT.  1.  Havendo a  indicação de elementos  de prova
mínimos que dão amparo à classificação jurídica do delito atribuída à
conduta da paciente pelas instâncias ordinárias, não há ilegalidade a ser
sanada através da via eleita. 2. A desclassificação da conduta de tráfico de
substância entorpecente para o delito de porte de droga  para uso próprio
mostra-se incabível na via estreita do remédio constitucional, por demandar
aprofundado cotejo fático-probatório.  (…) (HC 176.569/MS, Rel. Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  20/03/2012,  DJe
29/03/2012).

Ademais, a prova da traficância não se faz apenas de maneira
direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum
preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção. A prova indiciária, por sua
vez, também chamada de circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como
vem afirmado na própria Exposição de Motivos do código, sendo perfeitamente apta a
fundamentar a condenação.

Irrelevante também não ter o réu sido apanhado no exato
momento de fornecimento mercantil da droga a terceiro, mesmo porque a jurisprudência
predominante é no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico de
entorpecentes não é, necessariamente, exigível a prática de atos de comércio, visto que
o delito, por sua própria natureza é cometido na clandestinidade, bastando os veementes
indícios existentes nos autos para ser inadmissível a postulada desclassificação.

Nesse sentido:

“A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para
ensejar a desclassificação do delito, ainda mais quando há outros elementos
aptos à configuração do crime de tráfico (Precedentes do STF e do STJ)”.
(STJ, RHC 19.092/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 11/09/2006 p. 314).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  CONDUTA,  EM



TESE,  TIPIFICADA  NO  ART.  33,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  11.343/06.
RECURSO  DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.  FIXAÇÃO  DA PENA-BASE
NO  MÍNIMO.  REDUÇÃO  DA  PENA  DE  MULTA.  ISENÇÃO  DAS
CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As provas amealhadas
ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do apelante
pela prática do delito previsto no art. 33,  caput, da Lei nº 11.343/06, ainda
mais quando a negativa se apresenta destituída de álibi comprobatório e de
verossimilhança. Sabe-se que as denúncias anônimas, quando isoladas, não
são  suficientes  para  embasar  a  condenação,  entretanto,  se  agregadas  aos
demais  elementos de  prova,  merecem credibilidade,  pois  nenhum cidadão
honesto,  trabalhador,  cumpridor de seus deveres e obrigações,  sapiente da
prática  de  atividades  criminosas  ao  seu  redor,  quer  com elas  conviver.  A
jurisprudência predominante nos nossos tribunais é no sentido de que
para  a  caracterização  do  crime  de  tráfico  de  entorpecentes  não  é
necessariamente exigível  a  prática  de atos  de comércio,  isto porque o
delito,  por  sua  própria  natureza,  é  cometido  na  clandestinidade,
bastando os veementes indícios existentes nos autos para se justificar a
condenação.  A prova  indiciária  integra  o  rol  daquelas  admitidas  no
ordenamento processual penal, eis que indícios múltiplos, concatenados e
impregnados de elementos positivos de credibilidade, são suficientes para
dar base a uma decisão condenatória. A reprimenda imposta deve revelar-
se  justa  e  adequada,  como  resposta  social  considerada  à  medida  da
reprovabilidade  da  conduta,  de  modo que,  baseado no Princípio do Livre
Convencimento  Motivado,  o  Juízo  deverá  escolher  a  pena  declinando,
fundamentadamente, as razões da aplicação da pena-base acima do mínimo
legal, aplicação de agravantes e atenuantes e, finalmente, causas de aumento
e diminuição presentes ao caso, de modo que, considerada como exacerbada
a pena-base aplicada, promove-se a diminuição do seu quantum a fim de que
sejam alcançados os fins precípuos da pena: prevenção e repressão do ilícito.
A isenção das custas somente pode ser concedida ao réu em fase de execução,
que  é  a  fase  adequada  para  se  verificar  a  real  situação  financeira  do
condenado, vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da
condenação”(TJMG; APCR 1.0699.14.002571-8/001; Rel. Des. Walter Luiz;
Julg. 29/09/2015; DJEMG 09/10/2015).Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. DENÚNCIA
ANÔNIMA POSTERIORMENTE CONFIRMADA. SEGURO
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS
TEMPORALIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO
DO QUANTUM USADO NA ORIGEM. HEDIONDEZ AFASTADA COM
O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. VOTO VENCIDO DO
REVISOR. I. Sendo o tráfico de entorpecentes uma atividade
essencialmente clandestina e crime de perigo abstrato, punindo-se a
conduta de quem expõe a saúde pública a risco, não se torna
indispensável prova da efetiva prática de atos de mercancia. Bastam a
materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta
do acusado. II. Em tema de comércio clandestino de substâncias
entorpecentes, os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em
flagrante dos acusados têm plena validade e não podem ser desprezados por
mero preconceito, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos
dos autos. (...)”  (TJMG; APCR 1.0701.11.031533-3/001; Rel. Des. Eduardo
Brum; Julg. 19/09/2012; DJEMG 25/09/2012). Destaquei.

Nessa esteira, para a configuração do crime de tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes não é, necessariamente, exigível a prática de atos de



comércio, bastando que o agente adquira, traga consigo, transporte ou mantenha a droga
em depósito, indício que, por si só, evidencia o propósito mercantil, como ocorreu no
presente caso, motivo porque não há falar em mero porte para consumo pessoal.

O conjunto de provas e indícios desfavoráveis ao acusado,
recolhidos ao longo da instrução e não desconstituídos pela defesa, corroborando a
apreensão da droga, a fragilidade de suas explicações e as tentativas incomprovadas de
emplacar a versão de que era apenas usuário, permite ao sentenciante, observados o
princípio do livre convencimento e a necessidade de fundamentação lógica para a
decisão, que se lance o decreto condenatório.

Como se sabe, vigora no nosso Direito o sistema da "livre
convicção", ou da "verdade real" ou do "livre convencimento", segundo o qual o juiz
forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios
valorativos e apriorísticos, sendo livre na sua escolha, aceitação e valoração, como vem
expresso no art. 157 do Código de Processo Penal. 

A constatação se impõe na medida em que a tese defensiva - de
que a droga apreendida seria exclusivamente  para consumo próprio - encontra-se
totalmente desamparada de qualquer outro elemento de convicção colhido, sendo as
provas e as circunstâncias em que ocorreram os fatos indiscutíveis, na demonstração do
cometimento da ação típica. 

Outrossim, mesmo que o réu seja usuário de drogas em nada
modifica o cenário do delito de tráfico de entorpecentes cometido, mormente porque
ambos os tipos não se mostrariam incompatíveis. Logo, só a alegação da condição de
usuário por parte do réu não desqualifica o fato de que estaria traficando substâncias
entorpecentes.

Mantenho, portanto, a condenação do acusado pelo crime de
tráfico descrito no art. 33 da Lei nº.11.343/06.

Como pedido suplementar, requer o recorrente seja aplicada a
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da lei supracitada em sua fração
máxima de 2/3. Justifica ser tecnicamente primário e de bons antecedentes, e que não se
dedica  às  atividades  ou  é  integrante  de  organizações  criminosas  e  que  mesmo
preenchendo todos os requisitos, a julgadora aplicou a redução no mínimo cominado
(1/6), sem fundamentar os motivos pelos quais deixou de aplicar em um patamar mais
benéfico.

Tal postulação também não merece prosperar.

A causa de diminuição do §4º do art.  33 da Lei de Drogas  é
prevista  em  lei  para  acusados  pelo  crime  de  tráfico  que  não  possuam  maus
antecedentes  ou  que  comprovadamente  não  sejam  envolvidos  em  organização
criminosa ou façam do crime o seu meio de vida:

§4o Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão
em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de
bons  antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem
integre organização criminosa. 



Na hipótese em apreço, compulsando a sentença condenatória
no tocante à dosimetria (fls. 111/113), percebe-se que a aplicação da minorante na sua
fração mínima (menos benéfica ao réu) resta devidamente fundamentada, haja vista ser
o réu, por todo o exposto no acervo probatório, afeito ao crime, fazendo do delito em
comento um meio de vida.

Por tais razões, entendo que agiu acertadamente ao dosar a pena
do  apelante,  pois observa-se  que ao  réu  é  impossível  aplicar  a  causa  especial  de
redução de pena do art. 33, §4º da lei 11.343/06 a maior, uma vez que o mesmo não
carrega consigo todos os requisitos autorizadores do referido benefício, em razão
da  comprovada  dedicação  do  acusado  à  prática  criminosa,  motivo  pelo  qual
também torna-se impossível a  modificação do regime inicial de cumprimento de
pena para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito requerida pelo apelante.

Por tais razões, NEGO  PROVIMENTO AO APELO, em
desarmonia com o parecer ministerial, para manter incólume a sentença.

É como voto.

Expeça-se mandado de prisão após o decurso do prazo de
embargos, sem manifestação.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins  Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William
de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da
Costa Silva, 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, 20 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


