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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE 
ENTORPECENTES.  ABSOLVIÇÃO  OU 
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  USO  PRÓPRIO. 
INADMISSIBILIDADE.  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE  COMPROVADAS. 
TESTEMUNHO  DE  POLICIAIS.  VALIDADE. 
AUMENTO  DO  PERCENTUAL  DE  REDUÇÃO 
DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 
11.343/2006.   SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA. 
PROVIMENTO PARCIAL. 

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a 
autoria do delito descrito na denúncia, mostra-se 
descabida  a  pretensão  absolutória  ou 
desclassificatória da ré, pois a evidência dos autos 
converge para entendimento contrário.
A  simples  condição  de  policial  não  torna  a 
testemunha impedida  ou  suspeita,  mormente  se 
os  autos  não  apontam  motivos  no  sentido  de 
incorreção em sua conduta ou de que detivesse 
algum interesse em incriminar falsamente a ré. 
A sentença foi bem lançada, tendo a Julgadora de 
1º  grau  obedecido  a  todos  os  ditames  legais, 
dando  os  motivos  de  seu  convencimento  em 
estrita  consonância  com  a  prova  constante  dos 
autos  e  observando  rigorosamente  o  sistema 
trifásico  de  fixação  da  reprimenda,  ditado  pelo 
artigo 68 do Código Penal. 
Pena base aplicada no mínimo legal em face das 
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circuntâncias  judiciais;  proporcionalmente, 
aumento do percentual de redução da minorante 
do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 para 1/3 
(um terço) e substituição da pena.

Vistos, relatados e discutidos os autos identificados acima; 

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

 
RELATÓRIO 

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público 

deste  Estado,  perante  o  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Queimadas-PB, 

contra  Maria  Gorete  da  Silva  Andrade,  imputando-lhe  a  prática  do  fato 

tipificado como tráfico de entorpecentes, nos termos dos arts. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006.

O feito tramitou normalmente, sendo prolatada sentença às fls. 

159/164, condenando a ré como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, a cumprir pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 

em  regime  inicialmente  fechado,  e  500  (quinhentos)  dias-multa,  no  valor 

unitário de 1/30 do salário-mínimo. 

A  acusada  apelou  da  decisão  às  fls.  165,  em  cujas  razões 

recursais (fls.166/169) pleiteia a defesa a absolvição ou a desclassificação para 

a figura do art. 28 da mesma lei, uma vez que a ré alega que portava a droga 

exclusivamente  para  consumo  próprio  ou,  no  caso  da  manutenção  da 

condenação,  pleiteia  a  aplicação  da minorante  prevista  no  parágrafo  4º  do 

artigo 33, da Lei 11.343/2006, no máximo permitido de 2/3 (dois terços) e a 

consequente substituição da pena com fulcro no artigo 44 do Código Penal. 

Contrarrazões recursais às fls.  172/177, pelo desprovimento do 

recurso. 

Desembargador João Benedito da Silva
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O Parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento 

do apelo (fls. 189/193).

É o relatório.

VOTO

Como  visto,  cuida-se  de  ação  penal  pública  promovida  pelo 

Ministério Público deste Estado, perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de 

Queimadas-PB, contra Maria Gorete da Silva Andrade, imputando-lhe a prática 

do fato tipificado como tráfico de entorpecentes, nos termos dos arts. 33, caput, 

da Lei nº 11.343/2006. 

Narra a denúncia (fls. 02/05) que, no dia 20 de julho de 2013, por 

volta das 09:00h horas, a acusada foi presa em flagrante por policiais militares, 

em sua residência, na Travessa Paraíba, nº 63, Bairro da Vila, na cidade de 

Queimadas, em razão de se encontrar escondidos em sua casa 80 (oitenta) 

papelotes de maconha, num total de 111 gramas. 

Prossegue relatando que, consoante consta do Inquérito Policial, 

os militares efetuavam rondas na referida cidade, proximo à residência da ré, 

momento  em  que  visualizaram  dois  adolescentes  que  estavam  em  atitude 

suspeita  e,  ao  abordarem  os  mesmos,  apreenderam  06  (seis)  pacotes  de 

maconha. 

Consta da inicial acusatória, ainda, que os militares, por estarem 

próximos  à  residência  da  ré,  resolveram cumprir  um mandado  de  busca  e 

apreensão expedido contra a acusada. 

Segundo relata o representante do  Parquet, os militares fizeram 

uma busca  detalhada  na  casa  e  na  oportunidade  encontraram 80  (oitenta) 

papelotes de machonha, escondidos proximos ao fogão, sob uma espuma. Na 

ocasião, a acusada teria confessado a prática delitiva a fim de sustentar suas 

filhas. 

Desembargador João Benedito da Silva
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A  denúncia  registra  também  que,  quando  ouvida  na  esfera 

policial, a acusada afirmou que a droga apreendida era de sua propriedade, 

informando  na  ocasião  que  seu  irmão,  Alberto  da  Silva  Andrade,  também 

vendia drogas. 

Pleiteia a defesa sobretudo a desclassificação para a figura do 

art.  28  da  Lei  de  Drogas,  eis  que  quando  ouvida  em  Juízo  a  ré  afirmou 

categoricamente que adquiria a droga exclusivamente para consumo próprio 

(Interrogatório de fls. 81). 

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto 

de Prisão em Flagrante de fls. 05/11, do Auto de Apreensão e Apresentação de 

fls. 10/11, Laudo de Constatação de fls. 15 e Laudo Definitivo de fls. 155. 

Quanto à autoria,  encontra-se esta igualmente demonstrada no 

conjunto probatório,  conquanto a ré insista que a droga era exclusivamente 

para consumo próprio (Interrogatório de fls. 81). Segundo a versão da apelante, 

as acusações não são verdadeiras e que na realidade seria apenas usuária de 

drogas,  tendo  trazido  a  Juízo  depoimento  de  testemuhas  que  todavia  não 

confirmaram ou não sabiam que a mesma era usuária de drogas. 

Em que pese o esforço do denodado defensor que patrocina a 

defesa da ora apelante,  com a devida vênia,  não há como acolher o pleito 

desclassificatório,  pois,  ao  contrário  do  alegado,  as  provas  amealhadas  ao 

longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação que 

lhe foi imposta, já que a mesma não trouxe aos autos nenhum elemento capaz 

de desconstituir a prova contra si produzida, senão vejamos:

O  policial  militar  Alfredo  Pereira  da  Silva  (fls.  82),  o  qual 

participou da prisão em flagrante da apelante, de forma elucidativa informou ao 

Juízo que no momento da prisão da denunciada esta confessou que realmente 

traficava drogas, justificando tal procedimento para sustentar suas filhas. 

No mesmo teor o depoimento do policial militar  William Vicente 
da Silva, que também participou das diligências (fls. 83).

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0002215-68.2013.815.0981

A testemunha de defesa  Dalvanice Gonçalves de Brito, afirma 

que a ré nunca chegou em sua residência para trabalhar drogada e que nunca 

soube que ela era drogada (fls. 84). 

Da  mesma  forma,  a  segunda  testemunha  de  defesa,  Josefa 
Vieira Cavalcante, conforme seu depoimento em Juízo (fls. 85), informou que 

conhece a ré por mais de 08 (oito) anos, e afirma categoricamente que ela não 

fuma maconha, derrubando, portanto, a tese de defesa, pois conforme alegou, 

nunca a conheceu fumando e nem vendendo drogas. 

Antes  de  mais  nada,  válido  salientar  que,  na  conformidade da 

uníssona  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial,  não  há  restrições  ao 

depoimento  de  policial  que  funcionou  no  auto  de  prisão  em  flagrante  do 

acusado, notadamente quando prestados sob compromisso e em juízo, sob o 

crivo do contraditório. 

Além do mais, não há nos autos indício algum de que os policiais 

não  agiram escorreitamente,  ou  de  que  detinham a  intenção  de  incriminar 

falsamente a acusada.

Colaciono o seguinte aresto: 

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 
ENTORPECENTES.  NULIDADE  DA  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE 
ACUSAÇÃO.  DEPOIMENTOS  PRESTADOS  EM 
JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. 
REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  É  da 
jurisprudência  desta  Suprema  Corte  a  absoluta 
validade,  enquanto  instrumento  de  prova,  do 
depoimento  em  juízo  (assegurado  o  contraditório, 
portanto)  de  autoridade  policial  que  presidiu  o 
inquérito  policial  ou  que  presenciou  o  momento  do 
flagrante.  Isto  porque  a  simples  condição  de  ser  o 
depoente  autoridade  policial  não  se  traduz  na  sua 
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade 
de suas informações. (...) Ordem denegada. (STF. HC 
87662 / PE. Relator(a): Min. CARLOS BRITTO. DJ 16-
02-2007) 

E,  no  caso  concreto,  os  policiais  de  forma  coerente  e 

Desembargador João Benedito da Silva
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concatenada, informaram, como visto, que as circunstâncias em que foi presa a 

acusada são bastante incriminadoras para o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/06.

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

é bastante extenso,  sendo suficiente o “adiquirir”  ou “guardar”  a  substância 

entorpecente para configurar  o  delito.  Enfim,  para se configurar  o  delito  de 

tráfico, não se faz mister que o agente seja flagrado no ato de mercância. 

Como é sabido, vigora no processo penal brasileiro o princípio do 

livre  convencimento  motivado,  segundo  o  qual  o  julgador  forma  a  sua 

convicção  pela  livre  apreciação  da  prova.  Indícios  veementes  equivalem a 

qualquer  outro  meio de  prova e são aptos para embasar  uma condenação 

criminal, desde que justificada e fundamentada.

João Gaspar Rodrigues,  em excelente obra,  afirma, a respeito, 

que:

Para  a  formação  de  um  juízo  de  certeza  razoável 
sobre o comércio de entorpecentes, não é necessário 
prova  efetiva  do  tráfico.  O  conjunto  de  indícios  e 
elementos  que  cercam  o  agente  infrator  podem 
fornecer  o material  de convencimento da traficância. 
Inexige-se,  portanto,  prova  flagrancial  do  comércio 
ilícito,  bastando,  como já  dito,  elementos  indiciários, 
como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade 
do material apreendido, a conduta e os antecedentes 
do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art. 
37,  LT),  ser  substância  oriunda  de  área  e  rota  de 
comércio  ilícito  etc.  Erigir-se,  como  regra,  a 
necessidade de prova direta da finalidade comercial da 
substância entorpecente em poder do acusado, para 
fazer  incidir  o  art.  12,  por  um  lado  é  inviabilizar  o 
combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à 
disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto 
de  vista  jurídico  constituir-se  numa  teratologia."  (in, 
RODRIGUES,  João  Gaspar.  Tóxicos:  Abordagem 
crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001)

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial vigente:
 

Desembargador João Benedito da Silva
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TÓXICO - TRÁFICO - RÉU GUARDAVA EXPRESSIVA 
QUANTIDADE  DE  MACONHA  -  DELITO 
CARACTERIZADO  -  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA 
USO PRÓPRIO - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E 
MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS - 
ÔNUS  DA  DEMONSTRAÇÃO  DE  SE  TRATAR 
EXCLUSIVAMENTE  DE  USUÁRIO  A  SER  FEITA 
PELA DEFESA.  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  possua,  guarde, 
traga  consigo  ou  mantenha  a  droga  em  depósito, 
máxime quando distribuída em doses unitárias, indício 
que,  por  si  só,  evidencia  o  propósito  mercantil. 
Inadmissível  o  pedido  de  desclassificação  para  o 
delito  previsto  no  art.  16  da  Lei  6.368/76  quando 
ausente  a  prova  da  exclusividade  de  uso  próprio, 
sendo da defesa, e não da acusação, o ônus da prova 
cabal e irrefutável da alegação de ser exclusivamente 
usuário  e  dependente.  Não  havendo  vedação  legal 
nesse sentido, é perfeitamente possível a condenação 
penal pelo crime de tráfico quando o agente é também 
um  usuário  da  droga.  (TJMG,  3.ª  C.Crim.,  Ap. 
1.0086.05.011305-8/001, Rel. Des. Paulo Cezar Dias, 
v.u., j. 14.02.2006; pub. DOMG de 23.03.2006) 

PENAL  -  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  DROGAS  - 
DESCLASSIFICAÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  - 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 

- A definição típica do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é 
de  conteúdo  variado,  prevendo  diversas  condutas 
como forma de um mesmo crime. 

– A  apreensão  das  drogas  diante  das 
circunstâncias  fáticas,  constitui  elemento  suficiente 
para  a  manutenção  da  condenação  pelo  delito  de 
tráfico  ilícito  de  drogas.”  (TJMG.  Apelação  Criminal 
1.0024.12.210813-7/001.  Relator(a):  Des.(a)  Júlio 
Cezar Guttierrez. Julgamento: 28/08/2013)

In  casu,  todas  as  circunstâncias  que  cercam  o  caso  concreto 

formam um conjunto probatório firme e coerente, apontando a autoria do crime 

de tráfico, e indicando que a recorrente comercializava drogas. 

Portanto,  não  vejo  como  prosperar  esta  pretensão  recursal, 

baseada  na  absolvição,  tampouco  a  desclassificação  para  a  figura  do  uso 

próprio. Logo, a condenação pelo delito de tráfico, imposta através da sentença 

Desembargador João Benedito da Silva
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recorrida, é absolutamente necessária. 

Dessa forma, não tendo a recorrente feito prova inequívoca das 

escusas  apresentadas,  nem  desconstituído  as  fortes  provas  indiciárias 

existentes em seu desfavor, impõe-se a manutenção da condenação imposta 

na r. sentença condenatória. 

Remeto ainda ao seguinte julgado: 

TRÁFICO  DE  DROGAS  -  AUTORIA -  NEGATIVA - 
INDÍCIOS  CONVERGENTES  -  CAUSA  DE 
DIMINUIÇÃO  -  REQUISITOS  NÃO  ATENDIDOS  - 
PENA-BASE - REGIME PRISIONAL - FIXAÇÃO.

Para  a  condenação  do  acusado,  basta  apenas  a 
existência de um quadro suficiente de indícios, todos 
harmônicos  e  convergentes  para  caracterizar  que  a 
sua conduta incidira num dos núcleos do tipo do art. 
33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/2.006.  (...)”  (TJMG. 
Apelação Criminal 1.0672.11.017764-5/001. Relator(a): 
Des.(a)  Delmival  de  Almeida  Campos.  Julgamento: 
06/02/2013) 

Por fim, importante esclarecer que a sentença foi bem lançada, 

tendo a Julgadora de 1º grau obedecido a todos os ditames legais, dando os 

motivos de seu convencimento em estrita consonância com a prova constante 

dos  autos  e  observando  rigorosamente  o  sistema  trifásico  de  fixação  da 

reprimenda,  ditado  pelo  artigo  68  do  Código  Penal.  Igualmente,  as 

circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  Codex foram devidamente  apreciadas 

tendo, inclusive, sido aplicada a pena base no mínimo legal e reconhecido a 

Magistrada a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 

No entanto, aplicou a Julgadora o percentual de redução da pena 

do citado §4º do art. 33 da Lei de Drogas no seu mínimo legal, 1/6 (um sexto) 

sem fundamentar a redução mínima e, de certa forma, ocasionando uma certa 

desproporção, eis que a pena base foi aplicada no mínimo legal.

Pelo que, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal relativas à apelante, bem como a natureza e a quantidade da 

droga apreendida, aplico tal  percentual  em 1/3 (um terço),  a fim de que se 

Desembargador João Benedito da Silva
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distancie um pouco do mínimo legal previsto. 

Sendo assim, necessário o recálculo da pena aplicada, que foi de 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Reduzida em 1/3 

(um terço), temos uma pena de 03 (três) anos  e 04 (quatro) meses de reclusão 

e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, a qual é tornada definitiva, devendo 

o regime inicial de cumprimento de pena ser o aberto. 

Considerando o quantum aplicado e a condições do art. 44 e seus 

incisos, do Código Penal, possível a substituição da pena corporal por duas 

penas  restritivas  de  direitos,  consistentes  em  prestação  de  serviços  à 

comunidade pelo tempo correspondente à condenação, e limitação de fim de 

semana,  as  quais  devem ser  aplicadas  a  critério  do  Juízo  das  Execuções 

Penais.

À propósito, pertinentes os seguintes julgados:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  WRIT 
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO. 
DESVIRTUAMENTO.  EXECUÇÃO.  CRIME 
COMETIDO  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº. 
11.464/2007.  REGIME  PRISIONAL  DIVERSO  DO 
FECHADO.  POSSIBILIDADE.  MANIFESTO 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO. 
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE 
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS. 
VEDAÇÃO  LEGAL.  ARTIGO  44  DA NOVA LEI  DE 
DROGAS.  DECLARAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  INCIDENTAL  PELO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  PERMUTA  EM 
TESE  ADMITIDA.  ARTIGO  44  DO  CÓDIGO 
PENAL.REQUISITOS.  AUSÊNCIA  DE 
PREENCHIMENTO.  QUANTIDADE  DE  DROGAS 
APREENDIDAS. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

[...]  5.  Diante  da declaração de inconstitucionalidade 
pela  Corte  Suprema  da  expressão  "vedada  a 
conversão em penas restritivas de direitos", constante 
do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como 
da expressão "vedada a conversão de suas penas em 
restritivas de direitos", contida no artigo 44 do mesmo 
diploma normativo,  mostra-se possível,  em princípio, 
proceder-se  à  substituição  da  pena  privativa  de 

Desembargador João Benedito da Silva
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liberdade  por  restritiva  de  direitos  aos  condenados 
pela prática do crime de tráfico de drogas, mesmo que 
perpetrado  já  na vigência  da Lei  n.  11.343/2006.[...] 
(STJ.  HC  236.356/MG,  Rel.  Ministro  ROGERIO 
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
20/05/2014, DJe 29/05/2014)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
PRÓPRIO.  DESCABIMENTO.  TRÁFICO  DE 
DROGAS. PENA FIXADA EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) 
MESES DE RECLUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE 
DA  OBRIGATORIEDADE  DO  REGIME  INICIAL 
FECHADO (STF,  HC 111.840).  POSSIBILIDADE DE 
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE 
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS. 
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

-  A norma legal  que vedava a  substituição da pena 
privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos  aos 
condenados por crime de tráfico de entorpecentes (art. 
33,  §  4º,  Lei  n.  11.343/2006)  foi  declarada 
inconstitucional  pelo  STF (HC 97.256/RS),  e  já  teve 
sua  execução  suspensa  pelo  Senado  Federal 
(Resolução n. 5 de 16/2/2012).

Logo, não há qualquer óbice a concessão da benesse 
legal aos condenados pelo crime de tráfico de drogas 
desde que preenchidos os requisitos legais.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, para que ao Juízo das Execuções examine, à 
luz  do  art.  44  do  Código  Penal,  a  possibilidade  de 
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 
restritivas de direitos, bem como a fixação do regime 
aberto para o início do cumprimento da pena.  (STJ. 
HC  267.020/SP,  Rel.  Ministra  MARILZA MAYNARD 
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/SE), 
SEXTA  TURMA,  julgado  em  20/05/2014,  DJe 
05/06/2014)

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta, 

meu voto é no sentido de se DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para, 

mantendo a condenação em todos os termos da r. sentença vergastada, operar 

apenas o aumento do percentual de diminuição da pena do art. 33, § 4º da Lei 

n. 11.343/2006 e a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de 

direitos. 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0002215-68.2013.815.0981

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 28 (vinte e  oito) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


