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APELAÇÃO  CRIMINAL. TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INCONTESTES.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.  AMPLO  EFEITO
DEVOLUTIVO  DA  APELAÇÃO.  REDUÇÃO  DA
PENA APLICADA.   PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.

– Para configurar  o crime tipificado no art.
33 da Lei nº 11.343/06, basta a prática de
qualquer  das  condutas  constantes  do  vasto
rol descrito no  caput desse dispositivo legal.
Logo,  a  simples  adequação  da  conduta  da
acusada  a  uma  delas  torna  irrefutável  sua
condenação  às  sanções  impostas  no
dispositivo legal referenciado.

– Demonstradas as circunstâncias, o modo e
a  quantidade  de  droga  apreendidas  com a
acusada,  mostra-se  inviável  a
desclassificação da conduta para o delito de
consumo.

– É amplo o efeito devolutivo da apelação, o
qual permite a revisão inclusive da dosimetria
da  pena,  sendo  possível  a  readequação  de
circunstâncias judiciais e legais, desde que não
haja  piora  na  situação  do  sentenciado  nas
hipóteses de recurso exclusivo da defesa.

– Provimento parcial do recurso.
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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  DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao apelo, para modificar o quantum da pena, fixando-a em 06
(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta)
dias-multa,  mantidos as  demais  balizas  da sentença condenatória,  nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante a Vara de Entorpecentes da Comarca de João
Pessoa, Suênya Maria Santos de Albuquerque, devidamente qualificada,
foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
por terem sido encontradas,  em sua residência,  precisamente em uma
cômoda  no  seu  dormitório,  32  (trinta  e  duas)  pedras  de  crack  em
tamanho  pequeno,  embaladas  em  plástico  transparente;  além  de  01
(uma)  balança  de  precisão  da  marca  Hoyle;  05  (cinco)  envelopes  da
operadora TIM, sem os chips; 01 (um) saco plástico contendo elásticos
para  amarrar  dinheiro;  01  (um)  saco  contendo  material  plástico
transparente; 78 (setenta e oito) recipientes plásticos, tipo “PINO”; 01
(um) recipiente em alumínio contendo substância sólida não identificada,
além de 01 (uma) folha de papel contendo anotações, consoante se vê do
Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 11, fato este ocorrido no dia 20
de maio de 2011, por volta das 13h00.

Narra  a  inicial  acusatória  que  a  droga  foi  descoberta
após terem os policiais civis recebido informações de que uma pessoa de
alcunha “gago” chegaria em uma moto vermelha à residência da acusada
para  entregar  armas  pertencentes  aos  presidiários  do  Complexo  de
Jacarapé (PB1 e PB2), porém, no local, após terem sido recepcionados por
um  Cabo  da  Polícia  Militar  Sérgio  Murilo,  tio  da  acusada,  foram
encontrados  somente  os  objetos  acima  descritos,  utilizados  para
mercância da droga, além da moto, que se encontrava estacionada em
frente à residência.

Extrai-se  ainda  da  Denúncia  que  no  momento  da
apreensão da droga a acusada se encontrava no presídio PB1/PB2 fazendo
uma visita ao detento José Carlos Ferreira da Silva, conhecido por  “Louro
Zé”, oportunidade em que os policiais se dirigiram ao local e prenderam a
denunciada, conduzindo-a para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes
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da Capital,  onde foi  lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, tendo, na
ocasião, a acusada confessado o crime.

Às fls. 101/104 encontra-se o Laudo de Constatação nº
0610/11,  cujo  resultado,  referente  às  32  (trinta  e  duas)  pequenas
pedrinhas de substância amarelada, semelhante à crack, foi positivo para
Cocaína.

  
Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as

alegações finais, o juiz singular julgou procedente o pedido constante na
exordial acusatória, para condenar a ré como incursa nas penas do art. 33
da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe uma pena de 07 (sete) anos de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos)
dias-multa, estes à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do
fato, devidamente atualizado quando do seu efetivo recolhimento.

Inconformada, a acusada recorreu (fl.  198),  alegando
em  suas  razões  insuficiência  de  provas,  requerendo  a  reforma  da
sentença, nos termos do art. 386, VII do CPP. Alternativamente, requereu
a  desclassificação  do  crime  de  tráfico  para  consumo,  considerando  a
quantidade do produto apreendido.

Contrarrazões,  às  fls.  228/232,  pelo  improvimento  do
recurso.

Seguiram  os  autos,  já  nesta  instância,  à  douta
Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento da
apelação (fls. 242/245).

É o relatório.

VOTO:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O  recurso  é  tempestivo,  eis  que  interposto  em
19/11/2012 (fl.  198), tendo o Advogado do apelante tomado ciência da
Sentença em 13/11/2012 (fl. 196-v).  Além de não depender de preparo,
por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do
TJPB.
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NO MÉRITO

Inicialmente,  convém  registrar  que  os  argumentos
defensivos  apresentados  pela  recorrente  para  sua  absolvição,  não
merecem  prosperar,  porquanto  discrepantes  do  contexto  probatório
inserto nos autos, estando comprovada sua conduta criminosa referente
ao tráfico de entorpecentes.

In  casu,  a  materialidade  delitiva  do  tráfico  restou
assentada  pelo  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  (fls.  06/08),  Auto  de
Apreensão e Apresentação (fl.  11) e Laudo de Constatação nº 0610/11
(fls. 101/104). Já a autoria emerge estampada por meio dos depoimentos
testemunhais. Vejamos:

– A  testemunha  Roberto  Pereira,  quando
ouvida  em  Juízo  (fls.  125/126),  afirmou  que
“confirma  integralmente  as  declarações
prestadas  na  esfera  policial  e  lidas  nesta
oportunidade; que através de um informante da
equipe  do  depoente,  cujo  nome  não  pode
declinar, tomou conhecimento que um indivíduo
conhecido pelo vulgo 'Gago' iria  levar armas e
drogas  para  a  casa  da  acusada,  para  que ela
repassasse para uma terceira pessoa, as armas
e  as  drogas;  que  a  acusada  mantinha  um
relacionamento  amoroso  com  o  apenado  José
Carlos, que encontrava-se à época recolhido no
PB1; que ela estava cadastrada como visitante
do  apenado  conhecido  por  “F1”,  mas  visitava
José Carlos; que segundo o informante as armas
pertenciam a presos do PB1; que esses presos
não foram identificados; que pretendiam efetuar
a prisão de 'Gago', no momento que ele fosse
repassar a droga ou a arma para a acusada e,
ainda,  efetuar  a  prisão  da  pessoa  que  por
ventura fosse até a acusada receber as armas;
que  por  quatro  vezes,  em  dias  alternados,
fizeram campanhas nas imediações da casa da
acusada,  que  fica  na  mesma  rua  da  entrada
principal  do  IML;  que  naquelas  ocasiões  não
observaram movimentações  estranhas  na  casa
dela; que no dia da prisão viram uma moto na
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garagem da casa  da  acusada;  que  essa  moto
tinha as mesmas características da moto usada
por  'Gago';  que  na  casa  da  acusada  foram
recepcionados por um tio dela, um Cabo da PM;
que  relataram para  ele  o  objetivo  da  missão;
que ele lhe permitiu que fosse feito uma revista
na  casa,  inclusive,  acompanhando  toda  a
diligência  e  até  abrindo  a  porta  do  quarto  da
acusada, onde encontraram algumas pedras
de  crack,  uma  substância  desconhecida,
uma  balança  de  precisão,  alguns  pinos,
comumente  usados  para  acondicionar
cocaína,  vários  sacos  plásticos  pequenos,
do tipo usado na confecção de dindin, além
de encartes de chips da Oi, salvo engano;
(…) que após o achado da droga na casa da
acusada  foram  até  o  presídio  PB1/PB2,
onde efetuaram a prisão dela; (…) que em
nenhuma  ocasião  a  acusada  confessou  ser
traficante  de  droga  (…)  que  em  nenhum
momento a acusada disse ser usuária de droga;
que  ela  não  aparentava  ser  usuária  de  droga
(...) ”

– A  testemunha  João  Batista  Balbino  de
Souza,  quando  ouvida  em  Juízo  (fl.  127),
afirmou  que  “confirma  integralmente  as
declarações prestadas na esfera policial e lidas
nesta  oportunidade  (…)  que  as  informações
eram que Suênya guardava armas em sua casa
e que presidiários pegavam essas armas lá; (…)
que fizeram uma revista na casa; que o tio
da acusada abriu  a  porta  do  quarto  dela,
onde  encontraram  todo  o  material
apreendido;  que  na  verdade  o  tio  da
acusada  arrombou  a  porta  do  quarto,
porque  ele  não  tinha  chave  e  o  quarto
estava fechado; que familiares da acusada
que  estavam  na  casa  informaram  que
aquele  material  só  podia  ser  dela;  que
indagados  a  respeito  do  paradeiro  da
acusada eles relataram que ela poderia ter
ido para o Presídio PB1 porque era dia de
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visita  íntima;  que  então  foram  até  o
presídio  onde  efetuaram  a  prisão  da
acusada;  que  naquele  momento  nada  foi
encontrado em poder pessoal dela; que de início
a  acusada  negou  a  propriedade  do  material
apreendido, mas depois ela assumiu; (…) que na
casa da acusada os parentes dela comentaram
que seu quarto vivia fechado e que ela trancava
todas as  vezes que saía;  (…) que segundo os
familiares  a  acusada  não  estava  trabalhando
aquela época; (…) que não lembra se a acusada
chegou a dizer ser usuária de droga; que ela não
esclareceu a respeito da destinação que dava a
balança; que a balança foi encontrada dentro da
gaveta, próximo a droga.”

– O  declarante  Sérgio  Murilo  dos  Santos
informou (fl. 128) que “quando estava na casa
de  seu  pai  soube  por  intermédio  de  uma
sobrinha, Tarsila, que havia dois ou três rapazes
na  frente  da  casa  querendo  falar  sobre  o
responsável  do  imóvel;  que  foi  até  lá  e  se
identificou como policial militar e reconheceu um
deles  como  policial  civil,  no  caso  o  policial
Roberto; que ele informou para o declarante que
havia uma denúncia de que naquela residência
estavam sendo guardadas armas; que eles não
possuíam mandado de busca, mas o depoente
autorizou a entrada deles no imóvel para que se
realmente  havia  alguma  arma,  que  ela  fosse
encontrada; que eles fizeram uma revista na
casa  e  encontraram  droga  no  quarto  da
sobrinha do  declarante,  ora  acusada;  (…)
que o próprio declarante forçou a porta do
quarto de sua sobrinha, ora acusada, para a
entrada dos policiais; que o quarto estava
fechado  a  chave;  (…)  que  nunca  chegou
conhecimento  do  declarante,  que  sua
sobrinha,  ora  acusada,  fosse  usuária  de
droga (…).”

– A  testemunha  Tarsila  Maria  dos  Santos
Chaves  Coriolano afirmou que “naquele  dia  os
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policiais  chegaram  na  casa  onde  a  declarante
morava com seus avós e sua prima Suênya; que
eles disseram que tinha droga dentro da casa e
que  estavam a  procura  de  Suênya;  que eles
acharam a droga lá;  que a  acusada tinha o
quarto dela na casa; que o quarto ficava aberto
quando  ela  estava  em  casa;  que  ela  fechava
quando saía, mas não sabe dizer porque; que a
acusada não era usuária de droga, pelo que
sabe; que nunca a viu com sintomas de ter
usado droga; (…) que ela tinha vários chips;
(…) que à época da prisão a acusada trabalhava
fazendo bico em uma feira; (…) que a balança
apreendida foi encontrada no quarto da acusada,
não  sabendo  dizer  se  no  mesmo  local  onde
estava a droga; que não sabe dizer em que a
acusada usava essa balança; (…) “.

                  Ouvida  em  juízo  (fls.  123/124),  a  acusada  declarou
que:

“é verdadeira a acusação que lhe é feita; que a
droga  apreendida  e  referida  na  denúncia
pertencia a interroganda e era destinada ao
seu consumo próprio (…); Que reafirma que a
droga apreendida e referida no auto de fl. 11 lhe
pertencia e era destinada a seu uso próprio; que
a  droga  foi  encontrada  no  quarto  da
interroganda,  em  uma  cômoda;  que  as
pedras estavam embaladas individualmente
e acondicionadas em um saco maior;  que
comprou a droga no Centro dois dias antes
de sua prisão pelo valor de R$ 250,00; que
adquiriu as trinta e duas pedras de crack e
ainda não tinha feito uso de parte da droga
até o momento de sua prisão; Que até aquele
momento ainda não usava droga; Que comprou
a droga para começar a usar porque ouvia as
pessoas dizendo que era bom; que com relação
a balança de precisão tem a dizer que a usava
para  pesar  feijão  verde;  que  trabalhava  no
Mercado  Central  vendendo  feijão  verde  e
verduras; que os cinco envelopes da operadora
Tim, sem chips,  pertencia a interroganda; que
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comprava  vários  chips  da  Tim  porque  se
aparelho  estava  queimando os  chips;  que não
tem  conhecimento  do  saco  contendo  material
plástico transparente, do tipo, comumente usado
para  dindin;  que  também  desconhece  os
recipientes plásticos, do tipo pino; que a ficha de
papel  contendo  anotações  é  referente  ao  que
comprava  e  gastava  no  exercício  de  seu
trabalho;  que  reconhece  como  sendo  sua  a
assinatura constante à fl. 08 dos autos; que na
delegacia  disse  que  a  droga  era  para  seu
consumo próprio; que não falou que pretendia
vender cada pedra por R$ 10,00; que falou isso
na  delegacia  porque  estava  muito  nervosa,
sozinha e sem advogado, na presença de sete
homens; que também não leu antes de assinar;
(…) que não guardava armas em sua residência
para apenados do PB2 (…)”.

O único argumento defensivo apresentado pela acusada,
em seu interrogatório, é que a droga apreendida era para uso próprio, não
sendo crível, no entanto, que alguém compre 32 (trinta e duas) pedras de
substância entorpecente, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais
apenas para experimentar “por que ouvia pessoas dizendo que era bom”.

Assim, o fato é que, pelo cotejo dos elementos coletados
durante  a  instrução  probatória,  induvidosa se  apresenta  a  incidência  da
apelante na figura típica delineada no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Como visto, os policiais responsáveis pelo flagrante da
ré  asseveram  que,  após  informações  recebidas,  se  deslocaram  até  a
residência da acusada, local onde encontraram a droga apreendida, bem
como os demais objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão
já citado.

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

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS.  VALIDADE  DOS
DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS.
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DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE DROGAS.
INVIABILIDADE.  DOSIMETRIA.  REVISÃO.  1.
Inviável  o  pleito  absolutório,  se  a  condenação
está lastreada no conjunto probatório harmônico,
apontando o réu como autor do delito de tráfico.
2. Os depoimentos dos agentes policiais que
estavam  presente  no  momento  dos  fatos
têm valor probatório, sendo meio de prova
idôneo  para  embasar  a  condenação,
especialmente se não se aponta qualquer
motivo  que  possa  colocar  em  dúvida  a
veracidade  das  declarações.  3.  Inviável  o
pleito de desclassificação para o delito de uso de
drogas,  haja  vista  a  grande  quantidade  de
entorpecente  encontrada  no  local  dos  fatos,
levando  à  conclusão  de  que  se  destinaria  à
venda.  Ademais,  a  configuração  do  delito  de
tráfico  dispensa  a  prova  da  efetiva
comercialização  da  droga.  4.  Afastada  a
valoração negativa da culpabilidade e do motivo
do  crime,  subsistindo  apenas  a  relativa  às
consequências,  impõe-se  a  redução  da  pena-
base.  5.  Recurso  conhecido  e  parcialmente
provido.  (TJDF;  Rec  2010.01.1.138646-4;  Ac.
608.085;  Terceira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.
Jesuíno Rissato; DJDFTE 09/08/2012; Pág. 202).
Grifos nossos.

APELAÇÃO  PRELIMINAR  NULIDADE
INOCORRÊNCIA  INEXISTE  NULIDADE  NA
JUNTADA  AOS  AUTOS  DURANTE  A  FASE  DE
INQUÉRITO  POLICIAL  DO  LAUDO  DE
CONSTATAÇÃO  PRÉVIA  DE  ENTORPECENTE,
AUTO  DE  EXIBIÇÃO  E  APREENSÃO,  LAUDO
PERICIAL E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE,
QUANDO  ESTES  DOCUMENTOS  ESTÃO
FORMALMENTE  EM  ORDEM  IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA QUE NÃO ENCONTRA ASSENTO EM
FATO  CONCRETO  PRELIMINAR  REJEITADA.
Tráfico de drogas condenação prova suficiência
materialidade e autoria comprovadas réu preso
em flagrante, em local conhecido como ponto de
venda  de  entorpecentes,  na  posse  de  dez
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porções  de  'crack'  e  quantia  em  dinheiro
confissão  parcial  com  relação  à  posse  dos
entorpecentes,  depoimento  de  policiais
validade os testemunhos dos policiais têm
validade  como  quaisquer  outros
depoimentos  seguros  e  coesos.
Desclassificação  uso  próprio  impossibilidade
circunstâncias  da  prisão  em  flagrante  e
impossibilidade financeira do réu que inviabilizam
a desclassificação para o delito previsto no artigo
28 da Lei nº. 11.343/2006 condição de usuário
que não exclui a de traficante. […]. (TJSP; APL
0004096-50.2008.8.26.0108;  Ac.  6056460;
Jundiaí; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel.
Des. Amado de Faria; Julg. 26/07/2012; DJESP
09/08/2012). Grifos nossos.
   

Neste mesmo sentido é a jurisprudência local:  

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
ARTIGO  33  DA  LEI  Nº  11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
CONSUBSTANCIADAS.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE USO PREVISTO NO ART. 28
DA  LEI  ANTIDROGAS.  INVIABILIDADE.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  HARMÔNICO  E
SUFICIENTE  A  SUSTENTAR  A
CONDENAÇÃO  PELO  CRIME  DE  TRÁFICO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE
IRREFUTÁVEL.  PENA.  EXACERBAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  QUANTUM  AJUSTADO  AO
CASO  CONCRETO.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  É  impossível  absolver  o
apelante, pois a materialidade e a autoria
ficaram  amplamente  evidenciadas  no
caderno  processual,  sobretudo  pelos
depoimentos dos policiais que efetuaram a
prisão em flagrante, que, aliás, encontram
total  respaldo  no  conjunto  probatório.
Portanto,  deve-se  manter  a  condenação  por
tráfico, porque esta é a medida mais justa e
adequada ao caso em análise.  Configurado  o
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delito  de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  e  a
destinação mercantil da droga apreendida com
o acusado, inviável a desclassificação do crime
para o de uso, tipificado no art. 28 da lei de
tóxicos.  Não  há  falar  em  exacerbação  da
reprimenda  fixada  apenas  06  (seis)  meses
acima do mínimo, ademais, sendo o quantum
dosado após correta análise das circunstâncias
judiciais  e em obediência ao critério  trifásico,
apresentando-se  ajustado  à  reprovação  e
prevenção  delituosa.  (TJPB;  ACr
035.2010.000010-4/001; Câmara Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio;
DJPB 31/07/2012; Pág. 19). Grifos nossos.

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico de
droga 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.

Nesse contexto, ficou comprovada a conduta delituosa
por  parte  da  ora  Apelante,  consistente  no  tráfico  de  entorpecentes,
mormente considerada a quantidade de drogas apreendida (32 pedras), o
que comprova a conduta tipificada no art. 33 do citado diploma legal. In
verbis:

Art.  33.  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:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa.

 Assim, em razão de o delito previsto no art. 33 da Lei
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de Tóxicos, encerrar um vasto rol de figuras típicas, é de se observar que
a simples adequação da conduta da acusada a uma delas torna irrefutável
sua  condenação  nas  sanções  impostas  naquele  dispositivo  legal,
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 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 da recorrente.

O  apelo  em  apreciação  narra  ainda  que  a  droga
apreendida era para consumo da apelante que, à época, era consumidora,
requerendo, alternativamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº
11.343/06, considerada a quantidade do produto apreendido.

Conforme preceitua o dispositivo supramencionado:

Art.  28.  Quem  adquirir,  guardar,  tiver  em
depósito,  transportar  ou  trouxer  consigo,  para
consumo pessoal,  drogas sem autorização ou
em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar  será  submetido  às  seguintes
penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III  -  medida  educativa  de  comparecimento  a
programa ou curso educativo.

Convém  registrar  que  os  argumentos  defensivos
referentes à conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 também não
merecem  prosperar,  porquanto  discrepantes  do  contexto  probatório
inserto nos autos, o que afasta a possibilidade de desclassificação como
requerido no presente apelo.

Nesse contexto, constata-se que, o material apreendido,
composto não só da droga em si, mas também de balança de precisão,
recipientes  plásticos  tipo  “PINO”,  além  de  uma  folha  de  papel  com
anotações, entre outros, conduz a conclusão de que eram utilizados na
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atividade criminosa da traficância.

A propósito:

48508724  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME
DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT,  DA  LEI  N.11.  343/06.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  USO.  NÃO
CABIMENTO.  SENTENÇA  MANTIDA.  1.  O
depoimento coerente do policial responsável
pelo  flagrante,  corroborados  pelos  demais
elementos de prova, em especial, o relatório
da seção de repressão às drogas e as fotos
da  operação,  são  suficientes  para  a
comprovação da autoria do crime de tráfico,
não  merecendo  amparo  o  pedido  de
absolvição por insuficiência de provas para a
condenação  do  réu.  2.  Não  há  como
acolher o pleito de desclassificação do
crime de tráfico para o de uso próprio,
quando as provas demonstram a prática
da mercancia de uma porção cocaína, a
posse  de  mais  uma  porção  e  o
acondicionamento de mais três porções
da  mesma  substância  para  fins  de
difusão  ilícita,  condutas  que  se
amoldam  perfeitamente  ao  art.  33,
caput,  da  Lei  nº  11.343/06.  3.  A
alegação de ser  o acusado usuário de
drogas não é suficiente para ensejar a
desclassificação  do  crime  de  tráfico
para  o  de  uso  próprio,  especialmente
quando as provas demonstram a prática
da  mercancia  de  substâncias
entorpecentes  por  este  e  o  laudo
toxicológico  conclui  negativamente
para a substância apreendida. 4. Recurso
conhecido  e  não  provido.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.179243-9; Ac. 693.107; Terceira
Turma Criminal; Rel. Des. Humberto Adjuto
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Ulhôa; DJDFTE 18/07/2013; Pág. 245)

48507988 - PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PROVAS
SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME  DE  USO  PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  DOSIMETRIA.  REDUÇÃO  DA
PENA.  1.  Inviável  o  pleito  absolutório
fundamentado na negativa de autoria, se a
condenação está lastreada em vasta prova
submetida ao crivo do contraditório. 2. Os
depoimentos dos policiais que efetivaram o
flagrante  têm  relevante  valor  probatório,
sendo meio de prova idôneo para embasar a
condenação, especialmente quando coerente
com as demais provas carreadas aos autos.
3.  Demonstradas  as  circunstâncias,  o
modo  e  a  significativa  quantidade  de
droga  apreendidas  com  os  acusados,
mostra-se inviável a desclassificação da
conduta  para  o  delito  de  posse  de
drogas para  uso próprio.  4.  Afastada  a
valoração  negativa  de  algumas  das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do  Código  Penal,  impõe-se  a  redução  da
pena-base. 5. Recurso parcialmente provido,
para  reduzir  a  pena.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.120276-5; Ac. 691.314; Terceira
Turma Criminal;  Rel.  Des.  Jesuíno Rissato;
DJDFTE 11/07/2013; Pág. 293

64554068  -  APELAÇÃO  CRIMINAL  (RÉU
PRESO).  TRÁFICO  DE  DROGAS  (ART.  33,
CAPUT,  DA  LEI  N.  11.343/06).  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECURSO  DA  DEFESA.
Desclassificação  do  delito  para  porte  para
uso  de  drogas  (art.  28  da  Lei  n.
11.343/2006).  Não  cabimento.
Materialidade  e  autoria  delitiva
comprovadas. Apelante preso em flagrante.
Apreensão  de  30g  (trinta)  gramas  de
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cocaína e 40g (quarenta) gramas de crack,
acondicionadas  em  plástico  incolor.
Depoimentos  dos  policiais  coerentes  e
uníssonos dando conta do cometimento do
ilícito  penal  pelo  apelante.  Condição  de
usuário  que,  por  si  só,  não  afasta  a
prática do delito de tráfico de drogas.
Condenação mantida.  Recurso conhecido e
desprovido.  (TJSC;  ACr  2012.072803-3;
Biguaçu;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª
Desª  Marli  Mosimann  Vargas;  Julg.
11/06/2013; DJSC 18/06/2013; Pág. 230)

Assim, o fato é que, pelo cotejo dos elementos coletados
durante a instrução probatória  com a versão apresentada em juízo pela
apelante, induvidosa se apresenta a incidência da mesma na figura típica
delineada  no  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06,  como  bem assentado  na  r.
Sentença condenatória.

Vale  registrar  que,  embora  a  apelação  não  requeira
diretamente a diminuição da pena, procedo, neste momento, à análise da
dosimetria  aplicada,  tendo  em  vista  o  amplo  efeito  devolutivo  da
apelação, por verificar um equívoco por parte do juízo de 1º grau, no que
tange a fixação da pena-base.

Analisando  os  fundamentos  expostos  na  sentença
vergastada,  quanto  à  dosimetria,  percebo  que  a  magistrada  a  quo
considerou como sendo entorpecente toda a substância apreendida, no
caso,  388,92  (trezentos  e  oitenta  e  oito  gramas  e  noventa  e  dois
decigramas) de cocaína, fixando, após análise de todas as circunstâncias
judiciais,  a  pena-base  em 07  anos  de  reclusão  e  700  dias-multa,  em
razão, inclusive, dessa quantidade de drogas, por entender que  “com o
total da droga apreendida (388,92g) seria possível confeccionar cerca de
2.592  (duas  mil  quinhentas  e  noventa  e  duas)  pedras  de  crack,  que
poderiam ter sido distribuídas para igual quantidade de pessoas. Desse
modo, a periculosidade da acusada é clara, na medida em que a posse de
considerável  quantidade  de  entorpecente  somente  é  compreensível  a
partir do meio social e as relações pessoais do infrator”.

Ocorre que, o Laudo de Constatação nº 0610/11 (fls.
101/104), aponta a análise de dois materiais separadamente: 
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-  Material  01  (pequena  sacola  plástica  contendo  32
pequenas  embalagens  plásticas  transparentes  fechadas  em  forma  de
pedrinhas,  com  coloração  amarelada,  semelhante  à  droga  conhecida
popularmente como “crack”, revelando peso líquido total de 5,11 gramas,
cujas análises detectaram a presença de Cocaína);

- Material 02 (uma embalagem confeccionada em papel
alumínio  tipo  “quentinha”,  contendo  substância  sólida  de  cor  marrom,
revelando  peso  líquido  total  de  383,81  gramas,  cujas  análises  não
detectaram a presença de Cocaína). 

Nesse  passo,  não  se  pode  levar  em  conta  que  o
montante da droga é 388,92 gramas, mas sim, 5,11 gramas, divididas em
32 (trinta e duas) pedras, o que, ainda assim, repita-se, configura o delito
de  tráfico,  considerando  todo  o  contexto  já  exposto.  Porém,  entendo
correta a ponderação dessa quantidade de substância comprovada como
sendo entorpecentes, para proceder à diminuição da pena-base.

Pois bem. Mantendo os fundamentos apresentados pela
Magistrada  a  quo,  expostos  na  r.  Sentença,  ressalvando  apenas  a
quantidade  de  substância  comprovada  como  sendo  entorpecente
(5,11gramas), fixo a pena-base em 06 anos e 06 (seis) meses de reclusão
e  650  (seiscentos  e  cinquenta)  dias-multa,  a  qual,  à  míngua  de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, e de causas de aumento ou de
diminuição da pena, torno-a definitiva, preservando os demais termos da
Sentença condenatória.

Por  todo  o  exposto,  dou  provimento  parcial ao
recurso apelatório, apenas para modificar o quantum da pena, o qual fixo
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos
e  cinquenta)  dias-multa,  mantendo  os  demais  termos  da  sentença
condenatória.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. Joás
de Brito Pereira Filho, Revisor, dele participando, além de mim, Relator, o
Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. José
Roseno Neto, Procurador de Justiça.
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Sala  de Sessões “Des.  Manoel  Taigy  de Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, em 11 de Setembro de 2014.

João Pessoa, 12 de Setembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
            Relator
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