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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  nº  0008191-56.2013.815.0011 –  Vara  de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Fábio Gomes da Silva
ADVOGADOS: Paulo de Tarso L. G. de Medeiros (OAB/PB 8.801), Jack Garcia
de Medeiros Neto (OAB/PB 15.309) e Laura Costa Miranda (OAB/PB 16.523)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
DENÚNCIA  COM  BASE  NO  ART.  33  DA  LEI  N°
11.343/2006 E NO ART. 12 DA LEI N° 10.826/2003.
CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO  RESTRITO  AO
TRÁFICO  DE  DROGAS.  CONFORMAÇÃO  EXPRESSA
COM O OUTRO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.
TESE  DA  PEQUENA  QUANTIDADE  APREENDIDA.
INVIABILIDADE.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONCLUDENTE  PARA  A  MERCANCIA  ILÍCITA  DE
ENTORPECENTE.  EXAME  QUÍMICO-TOXICOLÓGICO.
RESULTADO  POSITIVO.  DEPOIMENTOS
CONVINCENTES  DOS  POLICIAIS  CONDUTORES.
VALIDADE.  PUNIÇÃO  JUSTA  E  PROPORCIONAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

1. Se os autos revelam, de forma incontestável, a
materialidade  e  a  autoria,  ante  o  conjunto  de
circunstâncias irretorquíveis que circundou a prisão
em flagrante  do  réu  dentro  de  sua  casa,  com a
droga acondicionada em “trouxinhas” prontas para
comercialização,  além  da  coexistência  de  uma
balança de precisão, arma de fogo e de dinheiro em
cédulas e moedas, há que se considerar correta e
legítima a conclusão de se tratar do fato típico do
art. 33 da Lei Antidrogas, não havendo que se falar
de  absolvição  ou  desclassificação  para  uso,  por
inexistência de provas.

2. Para que a droga apreendida seja considerada
de  uso  próprio  é  necessária  a  demonstração  de
que a finalidade seja esta. Não basta a alegação do
porte  para  o  consumo  arreigada  a  meras
circunstâncias de que a apreensão do ilícito foi em
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pequena quantidade e se deu na própria casa do
réu  pela  manhã.  Isto  porque  é  quase  regra,  no
meio forense, se deparar com a própria residência
do agente servindo de ponto de venda no varejo
(“boca de  fumo”),  onde  o seu  foco  é  atender  a
certo público cuja vontade é adquirir  a droga já
fracionada  em  “trouxinhas”,  para  saciar,  de
imediato,  a  dependência.  Além disso,  não existe
horário  prefixado  para  satisfazer  o  vício  de
terceiros nem desenvolver a traficância.

3.  Não  prevalece,  a  princípio,  a  quantidade  da
droga  apreendida  para  concluir  se  se  trata  de
tráfico  ou de porte  para o  consumo,  eis  que  se
deve atentar para outros fatores, como ocorreu na
espécie, referentes ao lugar, às condições em que
se  desenvolveu  a  conduta  delitiva,  aos  objetos
característicos da traficância encontrados no local
do  flagrante,  às  circunstâncias  da  prisão,  à
qualificação e aos antecedentes do réu.

4.  Devem  ser  prestigiados  os  depoimentos  dos
policiais ou agentes penitenciários que efetuaram a
prisão  em  flagrante  do  acusado,  pois  são
indivíduos  credenciados  a  prevenir  e  reprimir  a
criminalidade,  não  tendo  interesse  em  acusar  e
incriminar  inocentes,  merecendo,  portanto,  o
crédito devido até prova robusta em contrário.

5. Se o Juiz aplicou o quantum da pena base acima
do mínimo legal, por analisar, fundamentadamente,
cada  item  das  circunstâncias  judiciais,  em  sua
maioria desfavorável ao réu, acertada a punição em
quantidade necessária e suficiente para reprovação e
prevenção do delito, merecendo, assim, ser mantida
a reprimenda como sopesada na sentença.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO
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Perante a Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina
Grande/PB, Fábio Gomes da Silva foi denunciado nas sanções do art. 33 da Lei
n° 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, porque, no dia 9.3.2013,
pelas 10h30min, na Rua Francinete Diniz, no Bairro da Glória, naquela Comarca,
foi preso em flagrante por guardar substância entorpecente destinada à venda e
uso de terceiros e, ainda, por posse irregular de arma de fogo (fls. 2-3).

Segundo a denúncia, no dia da prisão em flagrante do réu, a
Polícia Militar realizava rondas no Bairro da Glória,  quando o reconheceu em
razão de uma abordagem anterior,  em que ele conseguiu fugir  deixando, no
local, uma arma de fogo. Diante disso, resolveu abordá-lo em frente à própria
residência, cujo interior foram encontrados vários objetos: certa quantidade de
maconha dividida em quarenta  e dois  pacotes;  uma balança de precisão  da
marca Ohaus; um revólver Taurus calibre 38 de seis tiros desmuniciado; o valor
de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais); quatro celulares, dois da marca Nokia,
um Motorola e outro de marca desconhecida; um relógio Seculus dourado.

Narra, ainda, a acusatória que, perante a autoridade policial, o
réu confessou a autoria do delito, alegando, inclusive, que o dinheiro apreendido é
fruto da venda de drogas, confessando, também, a propriedade da arma de fogo.

Após a notificação pessoal do réu ocorrida em 16.7.2013 (fl.
89v),  os  Advogados,  devidamente constituídos (fl.  53),  apresentaram a sua
defesa preliminar com rol de testemunhas (fls. 86-87).

Denúncia recebida no dia 31.7.2013 (fl. 88).

Audiência una de instrução e julgamento realizada por meio
de gravação audiovisual em CD-Rom/DVD (fl. 102), com o interrogatório do réu
e a inquirição de quatro testemunhas, duas para cada parte (fls. 99-102).

Concluída  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  alegações
finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  103-106)  e  pela  Defesa (fls.  109-116),  o
magistrado  a quo julgou procedente a denúncia, condenando o acusado, nos
termos do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n° 10.826/2003,
da seguinte forma (fls. 117-123).

- Para o crime de tráfico de drogas: fixou a pena base em 7
(sete)  anos de reclusão e 500 (quinhentos)  dias-multa,  e
diante  da  inexistência  de  circunstâncias  agravantes  e/ou
atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição
de  pena,  além  da  impossibilidade  de  incidir  o  redutor
especial do § 4° do art. 33 da Lei Antidrogas, em razão dos
antecedentes criminais (condenação anterior), tornou a pena
definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado,
e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de um trigésimo do
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salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

- Para o delito de posse irregular de arma de fogo: fixou a
pena base e a tornou, igualmente, definitiva em 2 (dois) anos
de detenção, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa à
razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato;

- Diante do concurso material, somou as penas, na ordem em
que, por ser o acusado reincidente, a pena de 6 (seis) anos de
reclusão, em regime fechado, será cumprida primeiro e, logo
depois, a pena de 2 (dois) anos de detenção, no semiaberto;

- Por não preencher o réu os requisitos dos arts. 44 e 77 do
CP,  não  lhe  foram  concedidos  os  benefícios  das  medidas
restritivas de direitos e do sursis.

Inconformada, recorreu a Defesa (fl. 130), alegando, de início,
em suas razões (fls. 137-149), que não pretende contestar a condenação em
relação ao delito do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, até por afirmar que a arma de
fogo pertencia ao réu. De outro lado, pleiteia a desclassificação do crime do art. 33
da Lei n° 11.343/06 para o do art. 28 do mesmo Diploma Legal, sob a tese de
ausência  de  provas  do  tráfico,  diante  da  pequena  quantidade  da  maconha
apreendida,  cujo  peso  bruto  foi  de  46,6  gramas,  em  42  (quarenta  e  dois)
papelotes,  pesando  cada  um apenas  (invólucro  + droga)  1,1  gramas,  sendo
inconcebível a venda da maconha por grama, coisa que só ocorre com drogas de
maior poder psicotrópico e de valia no mercado negro.

Sustenta, também, que as únicas testemunhas ministeriais,
os dois policiais que efetuaram a suposta prisão em flagrante do acusado, não
trouxeram respostas firmes a ensejar uma condenação, acrescentando que a
apreensão da droga se deu no turno da manhã e na própria residência do réu,
configurando o uso e, não, o tráfico, devendo prevalecer o  in dubio pro reo.
Alternativamente, roga pela redução da pena, por entender ser excessiva, e
pela mudança do regime prisional imposto.

Contrarrazões ministeriais (fls. 151-155), pelo não provimento
do recurso, para manter a condenação em todos os seus termos.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 159-162).

Lançado o relatório (fls. 164-165), os autos foram conclusos ao
douto Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 166).

É o relatório.
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VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O apelo é tempestivo e adequado, além de não depender de
preparo, por tratar-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24). Portanto,
conheço do recurso.

2. Do mérito recursal (inexistência de preliminares):

Conforme relatado, a ilustre Defesa fez questão de dizer que
não pretende contestar a condenação em relação ao delito do art. 12 da Lei n°
10.826/2003,  pois  afirmou  que  a  arma  de  fogo  apreendida  pertencia  ao
acusado, operando-se, de pronto, a coisa julgada nesse ponto, ante a falta de
interesse  de  recorrer.  Todavia,  pugna  tão-somente  pela  desclassificação  do
crime de tráfico  para o  de uso de entorpecente.  Alternativamente,  busca a
redução da pena, por entender ser excessiva, e a mudança do regime prisional.

Eis, em suma, os termos das alegações recursais, os quais,
diante  do  contexto  fático-probatório  dos  autos,  não  merecem  prosperar,
consoante as razões adiante delineadas.

2.1. Do pleito desclassificatório para usuário de drogas:

O caso  em comento  é  de  fácil  deslinde,  não  comportando
maiores delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas, uma
vez que o MM. Juiz prolatou a sentença em conformidade com os aspectos fáticos,
jurídicos e probatórios discorridos nos autos, pois bem se debruçou em todo o
percurso processual, valendo-se, para a condenação, de várias fontes probantes,
dentre elas, a prisão em flagrante, os depoimentos das testemunhas presenciais
(fls. 5-8; CD-Rom –fl. 102), além da fiel correlação com a materialidade delitiva
(fls. 16; 19 e 20), deixando claro, pois, que o recorrente praticou os crimes do art.
33 da Lei n° 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n° 10.826/2003.

Ademais,  o  emérito  magistrado  seguiu  à  risca  a  linha
garantista e fez uso do livre convencimento motivado disposto no art. 155 do
CPP  (princípio  da  persuasão  racional  do  juiz),  talhando  sua  sentença  com
critérios objetivos e dentro do ideal de justiça, de acordo com o quadro fático
que  lhe  foi  apresentado,  eis  que  o  analisou  à  luz  das  provas  angariadas,
formando, assim, o seu permitido juízo de valor.

De  início,  cumpre  dizer  que  para  a  droga  apreendida  ser
considerada de uso próprio é necessária a demonstração de que a finalidade seja
esta.  Não  basta  a  alegação  do  porte  para  o  consumo  arraigada  a  meras
circunstâncias de que a apreensão do ilícito foi em pequena quantidade e se deu
na própria casa do réu pela manhã. Isto porque é quase regra, no meio forense,
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se deparar com a própria residência do agente servindo de ponto de venda no
varejo (“boca de fumo”), onde o seu foco é atender a certo público cuja vontade
é adquirir a droga já fracionada em “trouxinhas”. Além disso, não existe horário
prefixado para satisfazer o vício de terceiros nem desenvolver a traficância.

Quanto à materialidade a positivar a existência do delito de
tráfico, vê-se que ela se reputa espelhada na prova técnica consistente no Auto de
Apresentação e Apreensão de fl. 16, no Laudo de Constatação Preliminar (fl. 19) e
no Laudo Definitivo de Exame Químico-Toxicológico (fl.  20), os quais restaram
positivo para a substância Cannabis Sativa Linneu (“maconha”).

A autoria do ilícito, por sua vez, é revelada por um conjunto
de  circunstâncias  e  elementos  irretorquíveis,  que  vão  desde  o  estado
flagrancial,  o  interrogatório  na  esfera  policial  (fls.  8-9),  os  informes  de
testemunhas presenciais (fls. 5-8; CD-Rom/DVD –fl. 102) até desembocar na
prova técnica angariada, desconstituindo, com isso, a se-dizente inexistência de
provas acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas.

De fato, a autoria do tráfico desponta em face do apelante,
visto  que  os Policiais  Militares  Condutores  José  Gilliard  Araújo  Dantas  e
Bartolomeu Edwin Leite Tonletino foram por demais reveladores, ao afirmaram,
tanto na Delegacia (fl.  5-6) como na Justiça (fl.  102), que,  no dia 9.3.2013,
pelas  10h30min,  na  Rua Francinete  Diniz,  no Bairro  da Glória,  em Campina
Grande/PB, estavam fazendo rondas, quando viram o réu em frente a sua casa
e, como já o conheciam de outras ocasiões, resolveram abordá-lo, tendo, em
seguida,  adentrado  na  sua  residência,  encontrando  lá  certa  quantidade  de
maconha dividida em 42 (quarenta e dois) pacotes (trouxinhas), uma balança de
precisão e um revólver taurus calibre 38, percebendo, de logo, que ali se tratava
de ponto de tráfico de drogas, prendendo-o em flagrante delito.

Sobre a afirmativa acima, mister colacionar os  depoimentos
dos mencionados Policiais Militares responsáveis pela prisão do incriminado, os
quais mantiveram em Juízo (CD-Rom - fl. 102) os mesmos termos prestados na
Delegacia (fls. 5 e 6):

José Gilliard Araújo Dantas - fl. 5: “[...] ao passar
pela  Rua Francinete  Diniz,  bairro  da Glória,  viu  o
conduzido  em  frente  à  sua  residência;  que  já
conhecia o conduzido de outra ocasião; que resolveu
realizar uma abordagem; que assim que entrou na
casa,  viu  logo  certa  quantidade  de  substância
semelhante à maconha; que também foi encontrada
uma balança de precisão, um revólver taurus calibre
38; que o acusado afirmou no momento da prisão
que a droga era para venda [...]”.
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Bartolomeu Edwin Leite Tonletino - fl. 6: ”[...] que
assim  que  entraram  na  casa,  viram  logo  certa
quantidade de substância semelhante à maconha;
que a substância estava dividida em 42 (quarenta
e  dois)  pacotes  (trouxinhas);  que  também  foi
encontrada uma balança de precisão, um revólver
taurus calibre 38 [...]”.

Como se observa, os depoimentos dos Policiais que deram
voz  de  prisão  ao  increpado  são  harmoniosos  e  verossímeis,  narrando  às
circunstâncias  em  que  o  apelante  foi  encontrado  com  a  substância
entorpecente, e, além disso, afirmaram que o acusado em nenhum momento
negou a propriedade da droga, confessando que era destinada à mercancia.

Acerca dessa situação de servirem de testemunhas perante
a Justiça, de há muito é sabido que se devem prestigiar as declarações dos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante do agente e que, por isso, se
tornaram provas do processo,  pois são indivíduos credenciados a prevenir  e
reprimir a criminalidade, não tendo interesse em acusar e incriminar inocentes,
merecendo  crédito  até  prova  robusta  em  contrário.  E  outro  não  é  o
entendimento dos nossos tribunais, inclusive, do E. STF, in litteris:

“VALIDADE  DO  DEPOIMENTO  TESTEMUNHAL  DE
AGENTES  POLICIAIS.  O  valor  do  depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando  prestado  em  juízo,  sob  a  garantia  do
contraditório  -  reveste-se  de  inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo  só  fato  de  emanar  de  agentes  estatais
incumbidos,  por  dever  de  ofício,  da  repressão
penal.  O  depoimento  testemunhal  do  agente
policial  somente  não  terá  valor,  quando  se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse  particular  na  investigação  penal,  age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações  não  encontram  suporte  e  nem  se
harmonizam  com  outros  elementos  probatórios
idôneos.” (STF, HC 73.518/SP, Rel.  Min. Celso de
Mello, j. 26.03.96, DJU 18.10.96).

“Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais
que  realizaram o  flagrante,  colhidos  no  auto  de
prisão  e  reafirmados  em  juízo  com  plena
observância do contraditório – Idoneidade. [...] É
idônea  a  prova  testemunhal  colhida  no  auto  de
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prisão em flagrante e  reafirmada em juízo,  com
plena  observância  do  contraditório,  mesmo
constituída  apenas  por  depoimentos  de  policiais
que realizaram o flagrante” (STJ - RT 771/566).

“O depoimento do policial tem a mesma presunção
de credibilidade de qualquer outro testemunho e,
para destituir o seu valor probante, é necessário
demonstrar que o mesmo tem algum interesse na
causa,  ou  outro  motivo  sério  e  concreto  que  o
torne  suspeito  [...].”  (TJMG,  ApCrim  nº
1.0024.06.020151-4,  Rel.  Des.  Antônio  Armando
dos Anjos, j. 13.03.2007, p. 25.04.2007).

No seu interrogatório na Justiça (CD-Rom/DVD –fl.  102), o
apelante negou a prática da conduta de tráfico de entorpecente, afirmando, no
entanto, ser apenas usuário de maconha e que esta droga foi encontrada em seu
poder, no interior de sua casa, para o consumo próprio.

Percebe-se,  pois,  a formação do nexo causal  incriminador
referente ao tráfico, diante da correlação dos depoimentos testemunhais com o
fato de o réu ter confirmado a existência da droga e que esta foi encontrada em
sua casa, ainda que, em Juízo, tenha sustentado ser para uso próprio.

Deve-se tal atitude do réu por ser comum a quem responde a
um feito criminal tentar distorcer, na instrução, a verdade dos fatos, para alcançar
a absolvição ou a punição mais branda, in casu, a do art. 28 da Lei Antidrogas.

Isto  porque,  na  Delegacia  de  Polícia  (fls.  8-9),  o  réu
apresentou uma versão  diferente,  pois  assumiu  a  propriedade  da droga com
destino à traficância e que o dinheiro encontrado, na sua residência, foi fruto da
referida venda ilícita, tendo assim revelado os detalhes do seu labor criminoso:

“[...] Que estava em frente à sua casa, na manhã
de hoje, lavando sua motocicleta, quando passou
uma viatura da PM; Que a PM o abordou; Que foi
levado  para  o  interior  da  sua  residência;  Que,
durante uma vistoria na casa, a PM encontrou uma
sacola  com  substância  semelhante  à  maconha;
Que comprou tal substância por R$ 50,00 a uma
pessoa  cujo  nome não  recorda  na  feira  central;
Que  vendia  cada  trouxinha  de  maconha  por  R$
5,00;  Que  a  PM  encontrou  uma  balança  de
precisão, um revólver calibre 38 da marca Taurus
[...]; Que o dinheiro encontrado pela PM é fruto da
venda de maconha [...].”
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Importante  frisar  que,  além da  apreensão  da  droga  (peso
bruto de 46,6g) acondicionada em 42 (quarenta e dois) pacotes confeccionados
em plásticos e prontos para a comercialização, no ato da prisão em flagrante do
apelante  foram  encontrados,  dentro  da  sua  residência,  os  apetrechos
característicos do submundo da traficância, quais sejam, uma balança de precisão,
a droga embalada em “trouxinhas”, vários aparelhos de celulares para facilitar a
comunicação da empreitada ilícita, uma arma de fogo, a quantia de R$ 133,00 em
cédulas e moedas para agilizar a compra e venda da maconha etc.

Seguro dizer, então, que o interrogatório do réu prestado em
Juízo (fl. 102) encontra-se isolado e dissociado no processo, pois foi contrariado
pelos demais elementos de provas dos autos, tratando-se de um álibi, totalmente,
divergente dos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela
sua prisão em flagrante, tudo convergindo, assim, para incriminá-lo.

É que a autoria se demonstra na livre valoração dos meios
de prova assentados, expressamente, nos autos, os quais retratam, em toda a
sua amplitude,  a  responsabilidade  do  agente,  descoberta  por  intermédio  da
instrução criminal, que foi, devidamente, precedida do inquérito policial.

No tocante à tese defensiva de que inexistiu  o  tráfico  de
drogas porque a sua quantidade foi pequena e a sua apreensão se deu, no
turno da manhã, na própria casa do apelante, não há como prosperar, porque
em cada caso devem ser consideradas as circunstâncias em que os fatos foram
desvendados pela polícia, ou seja, a forma como a droga estava disposta (na
hipótese,  em  42  trouxinhas),  aliado  ao  detalhe  comum  no  tráfico  de  ter
ocorrido,  no  local  do  flagrante,  a  apreensão  de  uma  balança  de  precisão,
dinheiro em cédulas e moedas para facilitar a venda, uma arma de fogo etc.

Por conseguinte, não prevalece, a princípio, a quantidade da
droga  apreendida  para  concluir  se  se  trata  de  tráfico  ou  de  porte  para  o
consumo, eis que se deve atentar para outros fatores, como ocorreu na espécie,
referentes ao lugar, às condições em que se desenvolveu a conduta delitiva, aos
objetos  característicos  da  traficância  encontrados  no  local  do  flagrante,  às
circunstâncias da prisão, à qualificação e aos antecedentes do réu.

Como já dito acima, não é de hoje que quase se tornou uma
regra, no meio forense, se deparar com a própria residência do agente servindo
de ponto de venda no varejo (“boca de fumo”), onde fica claro que o seu foco
comercial é atender a certo tipo de público cuja vontade é adquirir a droga já
fracionada em “trouxinhas” (granel) para saciar de imediato a dependência. Além
disso,  não  existe  horário  prefixado  para  satisfazer  o  vício  de  terceiros  nem
desenvolver a traficância.

Conclui-se de todo o lastro probatório que, o réu, de fato, foi
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encontrado  na  posse  da  droga,  acondicionada  de  forma  que  facilitaria  a
mercancia, além de fazer da própria casa seu ponto de venda.

Assim, do  conjunto  de  provas  dos  autos,  não  há  como
extrair convencimento diverso em razão de todas as circunstâncias analisadas,
não se podendo cogitar uma desclassificação para uso.

Por oportuno, não podemos olvidar que o ônus da prova, no
sentido de que o réu era apenas usuário de drogas, cumpria a Defesa.

Ademais, vale ressaltar que, para a caracterização do crime
de tráfico de drogas, como já dito, não é necessário que o agente seja preso no
momento exato da venda, bastando que, pelas circunstâncias e condições da
apreensão  dos  entorpecentes,  se  chegue  à  configuração  do  ilícito  pela
destinação a terceiros, haja vista que o tipo penal prevê várias condutas que
assinalam a prática do tráfico.

Eis a orientação dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  ALTERNATIVAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  POSSE  PARA  USO
PRÓPRIO. Materialidade e autoria comprovadas, à
saciedade, nos autos. Apreensão de 77 pedras de
crack.  Inviabilidade  do  pleito  de  desclassificação
para posse para uso próprio, até porque os autos
não noticiam que a acusada fosse usuária. Validade
dos depoimentos dos policiais. PENA. PEDIDO DE
REDUÇÃO.  Em  relação  à  aferição  com  carga
negativa  de  antecedentes  há  que  ser  alterada,
visto que a certidão constante dos autos registra
apenas dois processos contra a ora recorrente: um
com condenação por tráfico transitada em julgado
e outro que é o presente feito; logo, incabível  a
valoração negativa de antecedentes se também foi
considerada  a  agravante  de  reincidência  na
segunda fase do cálculo da pena, sob pena de bis
in  idem.  Em conseguinte,  diante  da  má aferição
dos antecedentes, também não merece valoração
negativa  as  elementares  de  personalidade  e
conduta  social,  já  que  o  exame  efetivado  pela
togada de origem fez referência  exatamente aos
antecedentes.  Pena  redimensionada,  afastada  do
mínimo  legal,  visto  que  persistem  outras  três
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vetoriais  com  carga  negativa.  APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJRS - Apelação Crime
Nº  70032060451,  2ª  Câm.  Crim.l-  Relator:  Laís
Rogéria Alves Barbosa – J. 28.07.2011).

“TRÁFICO  -  ABSOLVIÇÃO  OU  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO - DISPENSABILIDADE DE PROVA DE ATOS
DE  COMÉRCIO  PARA  A  CARACTERIZAÇÃO  DO
DELITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A
CONDENAÇÃO.  É  inquestionável  a  existência  do
tráfico,  se  o  réu  é  preso  em  flagrante,  trazendo
consigo dezenove pedras de crack, mormente porque
a prova da mercancia 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.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
33, §4, DA LEI 11.343/06 - REDUÇÃO ABAIXO DO
MÍNIMO  LEGALMENTE  ADMITIDO  -
ADMISSIBILIDADE  NA  TERCEIRA  FASE  -
CONDIÇÕES  DO  ART.  42  DA  LEI  11.343/06  -
APLICAÇÃO  NESTA  INSTÂNCIA.  Presentes  que
estejam as condições para a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei
Federal  11.343/06,  impossível  afastá-la  ao
argumento de que a pena foi  aplicada no mínimo
legal,  porque  as  causas  de  diminuição  podem
recrudescer  a  pena  abaixo  do  mínimo  legalmente
admitido, aplicando-se as condições preponderantes
do  art.  42  da  mesma  legislação  antidroga,
inexistindo qualquer condição facultativa para a sua
aplicação,  se  não  imposição  plenamente  vinculada
que suscita um direito subjetivo do réu, em função
do princípio  da isonomia e da legalidade.  Recurso
provido  em parte”.  (TJMG -  Apelação  Criminal  Nº
1.0598.09.018771-0/001 – Rel. Des. Judimar Biber -
J.27.07.2010)

O delito previsto no art. 33 da Lei de Antidrogas encerra um
vasto rol de figuras típicas. A simples adequação da conduta a uma delas torna
irrefutável a condenação nas sanções impostas, notadamente, pela razão de
que se trata de crime contra a saúde pública, envolvendo perigo abstrato, em
que a intenção do legislador é conferir a mais ampla proteção social possível.

Dessa  forma,  se  o  álbum  processual  revela,
incontestavelmente,  a  materialidade  e  a  autoria,  em adição  ao  conjunto  de
circunstâncias que permearam o acusado no momento da apreensão efetuada,
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há que se considerar  correta  e legítima a conclusão de que a hipótese em
exame contempla o fato típico de tráfico ilícito de entorpecente, reprovado pelo
art.  33,  caput,  da  Lei  n°  11.343/06,  não  havendo que  se  falar,  assim,  em
desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da referida Lei.

2.2.  Do pedido pela redução da pena e mudança do
regime prisional imposto:

Subsidiariamente, a Defesa do recorrente aduz que houve
exacerbação, sem justificação, da pena imposta, no que roga pela sua redução,
bem como pela mudança do regime prisional imposto.

Sem nenhum fundamento tal irresignação.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  fixação  da  pena  é
questão que se insere na órbita de convencimento do magistrado, no exercício
de  seu  poder  discricionário  de  decidir,  resguardando-o,  então,  quanto  à
quantidade  que  julga  suficiente  na  hipótese  concreta,  para  a  reprovação  e
prevenção do crime, desde que observados os vetores insculpidos nos arts. 59
e 68 do Código Penal e os limites estabelecidos pela norma penal.

Vislumbra-se  da  doutrina  do  mestre  Guilherme  de  Souza
Nucci (in Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008. p. 388):

“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo
legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados
para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-
se do seu livre convencimento (discricionariedade),
embora  com  fundamentada  exposição  do  seu
raciocínio (juridicamente vinculada).”

Agora, colhe-se das lições de Alberto Silva Franco e outros
(in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – Parte Geral. 7. ed., vol.
1, São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026):

“A fixação da pena dentro das balizas estabelecidas
pelas margens penais constitui, conforme o art. 59 do
CP, uma tarefa que o juiz deve desempenhar de modo
discricionário, mas não arbitrário. O juiz possui, no
processo individualizador da pena, uma larga margem
de  discricionariedade,  mas  não  se  trata  de
discricionariedade livre e, sim, como anota Jescheck
(Tratado de Derecho Penal, vol. II/1191, 1981), de
discricionariedade juridicamente vinculada, posto que
está  preso  às  finalidades  da  pena  e  aos  fatores
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determinantes do 'quantum' punitivo”.

Analisando a dosimetria da pena disposta na sentença de fls.
133-140, observa-se que não há nenhuma censura, pois o MM Juiz monocrática
atendeu, literalmente, aos comandos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, eis que
dimensionou a punição do recorrente de maneira justa e correta, de acordo com
o seu quadro sócio-delitivo disposto nos autos.

Desse modo, ao se deter nas balizas, mínima e máxima (de 5
a 15 anos de reclusão), estabelecidas para o crime de tráfico, o douto Pretor
fundamentou, a contento, cada item das circunstâncias judiciais, no que a maior
parte delas foi desfavorável ao recorrente, de modo que se afastou, com acerto,
do marco mínimo, elevando a punição básica para 7 (sete) anos de reclusão. O
mesmo ocorreu quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo (de 1 a 3
anos de detenção).  Assim,  demonstrou  segurança e destreza de investi-lo  na
reprimenda adequada ao correspondente perfil de criminoso de cada delito dentro
deste processo, no sentido de coibir a não mais praticar ilícitos penais.

Ainda assim, o réu foi por demais beneficiado com as penas
que lhe foram impostas a ambos os delitos, suportando uma carga repressiva
menor do que a devida, ante a grande maioria das circunstâncias judiciais de
cada qual ter sido desfavorável, o que demandaria avançar mais na escala de
gradação da pena.

Contudo, em verdade, benefício maior o réu teve foi quanto ao
crime de tráfico de drogas, pois o MM. Juiz singular incorreu em erro, pois fixou a
pena base em 7 (sete) anos de reclusão e, depois da nada existir para alterar a
punição  nas  2ª  e  3ª  fases  da  dosimetria,  tornou-a  definitiva,  sem nenhuma
explicação, em 6 (seis) anos de reclusão, aquém da reprimenda basilar.

A orientação predominante no ordenamento jurídico pátrio
reside na possibilidade de fixação da pena base acima do patamar mínimo legal,
quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Vejamos:

“Não há violação ao art. 93, IX, da CF, quando é
fixada a pena-base acima do mínimo legal e adota-
se, para tanto, a fundamentação desenvolvida pelo
juiz  sentenciante  acerca  das  circunstâncias
judiciais.” (STF - JSTF 299/400).

“Pena-base  –  Fixação  acima  do  mínimo  legal  –
Possibilidade.  A  nenhum  acusado  é  conferido  o
direito  subjetivo  à  estipulação  da  pena-base  em
seu  grau  mínimo,  podendo  o  magistrado,  diante
das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumenta-la
para alcançar os objetivos da sanção (prevenir e
reprimir o crime).” (TJSC - JCAT 81-82/666).
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“Somente  quando  todos  os  parâmetros
norteadores do art. 59 favorecem o acusado é que
a pena-base deve ser estabelecida no seu menor
quantitativo,  de  sorte  que  deverá  residir  acima
deste,  toda  vez  que  pelo  menos  uma  das
circunstâncias  judiciais  militar  em  seu  desfavor.”
(TJPA - RDJ 17/147).

Com relação ao regime prisional imposto para cada delito, o
fechado para o tráfico de drogas; o semiaberto para a posse irregular de arma
de fogo, vejo que não há nenhuma censura a fazer, visto terem sido o ideal de
acordo com a lei e a situação sócio-delitiva do réu no processo, até porque ele
ostenta maus antecedentes, por ter sido condenado, anteriormente, por outro
crime (Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 43-44).

Nessa conceituação,  entendo que a punição fixada para o
apelante, na r. sentença hostilizada, encontra-se corretamente aplicada.

Ante o exposto, em harmonia com o bem lançado parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, para manter
a sentença tal como lançada.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio
Alves Teodósio, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando,
além de mim, Relator, o Dr. Wolfram da Cunha Ramos, Juiz de Direito Convocado
para substituir o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Revisor.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro
Cristino Pinto Campos Gadelha, Procurador de Justiça.

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 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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