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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0016387-44.2015.815.0011 – Juízo da Vara de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Cristian de Fátima Vilar Rodrigues
ADVOGADOS: José de Alencar Guimarães e Gildásio Alcântara Morais
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL. SENTENÇA  DE
CONDENAÇÃO  EM  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES. RECURSO AVIADO PELA
DEFESA  PUGNANDO  PELA  ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE
RECONHECIMENTO  DA  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO  DA PENA.  PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  SUBSTITUIÇÃO
POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.

1. Tráfico de drogas. Apreensão de droga na casa
da  apelante.  Autoria  e  materialidade  incontestes.
Depoimentos constantes nos autos que corroboram
a traficância. Manutenção da condenação.

2.  Pedido  subsidiário  para  reconhecimento  da
causa  de  diminuição  da  pena.  Art.  33,  §4º,  Lei
11.343/2006.  Acusada  que  se  enquadra  no
benefício  legal.  Redução  da  pena  como  direito
subjetivo.  Diminuição  da  pena  privativa  de
liberdade definitiva. Modificação do regime para o
aberto. Substituição por duas penas restritivas de
direitos.

3. Provimento em parte do recurso.
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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 DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo para reduzir a pena e substituí-la por duas restritivas de direito.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de  Campina
Grande,  Cristian  de  Fátima  Vilar  Rodrigues,  devidamente  qualificada,  foi
denunciada  como incursa  nas  sanções  do art.  33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/06,
porque,  no  dia  07  de  outubro  de  2015,  por  volta  das  12h30,  no  Bairro  da
Liberdade, foi flagrada trazendo consigo drogas sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.

Narra a inicial acusatória que, no dia dos fatos, policiais civis
realizavam rondas ostensivas no bairro da Liberdade,  oportunidade em que se
depararam com a denunciada,  em atitude suspeita,  razão pela qual resolveram
abordá-la, quando encontraram 17 (dezessete) papelotes confeccionados em papel
alumínio com maconha, perfazendo a massa bruta de 222,6g (duzentos e vinte e
dois vírgula seis gramas).

 
Instruído, regularmente, o processo e oferecidas as alegações

finais (fls. 83/86 e 91/92), o juiz singular julgou procedente o pedido constante na
exordial acusatória, para condenar a ré a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, como incursa
nas penas do crime de tráfico de drogas.

Recurso apelatório à fl. 99, cujas razões se encontram às fls.
115/119.  Aduz  a  apelante  que  foi  encontrada  em  sua  casa  uma  pequena
quantidade  de  maconha,  mas  que  não  caracterizaria  tráfico.  Pugna  por  sua
absolvição.

Em pedido alternativo,  requer  a  concessão do benefício da
redução da pena.

Contrarrazões às fls. 120/123, opinando pelo desprovimento
do recurso.
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Seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer do d. Procurador José Roseno Neto, opinou igualmente
pelo desprovimento do apelo (fls. 125/127).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, eis que interposto em 10/04/2017, fl.
99,  mesma  data  da  intimação  do  Advogado  da  acusada,  fl.  98.  Além  de  não
depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula
n° 24 do TJPB. Além de adequado e independer de preparo.

NO MÉRITO

Inicialmente, convém registrar que os argumentos defensivos
referentes  à  conduta  prevista  no  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06  não  merecem
prosperar, porquanto discrepantes do contexto probatório inserto nos autos.

In casu, a materialidade delitiva restou assentada pelo Auto
de Prisão em Flagrante (fls. 06/08), Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 11),
Laudo Preliminar (fls. 21) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 52/53).
Já a autoria emerge estampada por meio dos depoimentos testemunhais. 

Na  esfera  policial,  as  testemunhas  Jorge  Luiz  Rodrigues
Teotônio  e  Fabiano  Paulino  Gadelha,  policiais  que  efetuaram a  prisão  da  ré,
afirmaram sobre terem abordado a acusada e encontrado 17 (dezessete) papelotes
de  maconha com a mesma,  que  chegou a  confessar  ter  adquirido a  droga no
Parque do Povo e que estava vendendo para obter uma renda extra (fls. 06/07).

Em  juízo,  consoante  mídia  acostada  à  fl.  82,  restou
esclarecido que a droga, na verdade, foi encontrada na casa e não com a apelante.

Fabiano Galdino Gadelha, policial militar, disse que, no dia,
faziam rondas no local e uma pessoa, uma senhora, lhes informou que a ré ficava
traficando  drogas,  há  certo  tempo,  num  beco  no  local  e,  passando  num
determinado local, a abordaram e encontraram substância semelhante a maconha;
que a ré disse que não morava na residência, mas na casa da tia, em outro lado; a
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ré disse que trabalhava vendendo cervejas em festas e que a venda da droga era só
uma renda extra porque não tinha festas todos os fins de semana; que confirma
seu depoimento prestado na esfera policial. 

Afirmou que, ao ser abordada, a ré não portava drogas; que
ficaram olhando nas caixas de esgoto na rua para ver se encontravam drogas; que
acharam uma chave e a ré negou ser sua; que verificaram nas casas da rua do beco
e  conseguiram abrir  um  portão  com  as  chaves  encontradas.  Neste  momento,
indagaram da ré se era a sua casa, tendo ela dito que a casa era sua, mas não
morava nela, morava na casa dos fundos com uma tia; que encontraram a droga
no terraço da casa entre alguns entulhos, logo na entrada da casa.

Jorge Luiz, policial militar, disse que se lembra do fato; que
receberam informações de que no local havia pessoas vendendo drogas na rua
conhecida como Beco do Califon e, em rondas normas de serviço, localizaram
uma pessoa com as características semelhantes às informadas pelos populares;
fizeram a abordagem, ela disse que tinha uma casa no local, mas que residia na
rua em frente com os tios e os avós; que abriram a casa e localizaram a droga com
ela; que a conduziram até a casa dos parentes e um deles disse que “estava vendo
a hora  disso acontecer”  porque ela  arrecadava dinheiro vendendo bebidas  nas
festas e estava investindo nesse ramo de drogas para ter uma renda extra. 

Disse  que,  no  momento  da  abordagem,  ela  informou  que
havia adquirido a droga no parque do Povo, a um rapaz que fazia revenda para
Nego Jonas, que está preso; que foi a primeira vez que a prendeu, mas já tinham
as informações sobre ela, que é conhecida como “Juruna”. 

Afirmou que ela não portava droga quando foi abordada; que
a droga estava na casa; que ela autorizou a entrada dos policiais, que acharam as
chaves da casa no chão.

A única testemunha de defesa, por sua vez, apenas disse que
conhecia a ré como pessoa trabalhadora.

Interrogada em juízo, a acusada afirmou ser ambulante, disse
que  já  foi  viciada  em  “pedra”  e,  para  deixar,  fumou  maconha;  que  não  é
verdadeira a acusação; que, quando ia chegando em casa depois de uma faxina
que tinha ido fazer, viu que os policiais já estavam na rua; que, quando ela desceu
do mototaxi, eles fizeram uma revista nela e pegaram a chave no bolso da calça;
que abriram a porta e reviraram a casa, invadindo-a; que mexeram no guarda-
roupa e acharam a maconha da interrogada fumar; que os 17 papelotes eram para
fumar; que comprou já daquele jeito e, da maneira que comprou, guardou; que
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não disse que traficava para complementar renda; que não sabe dizer porque os
policiais mentiram, mas acha que eles a pegaram enganada porque, na rua onde
mora, tem muitas “bocas”.

Assim, a narrativa que se colhe dos autos é que já havia notícias
no meio policial sobre o tráfico exercido por uma pessoa naquela localidade com as
características da apelante. No dia dos fatos, foi encontrada droga na casa dela; tendo,
inclusive, uma parente dito aos policiais sobre a traficância exercida.

A versão da apelante de que os policiais mentiram não se mostra
verossímil na medida em que não trouxe argumentos concretos que ponham em
dúvida a validade dos respectivos depoimentos. Os policiais sequer a conheciam
anteriormente.

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

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI
Nº  11.343/06. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELOS
DEFENSIVOS.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS, COERENTES COM AS DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. VINCULO
ASSOCIATIVO.  COMPROVAÇÃO.
PERDIMENTO  DO  BEM  APREENDIDO  EM
FAVOR  DA  UNIÃO.  USO  ILÍCITO  DO
VEÍCULO,  PARA  TRANSPORTAR  DROGA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS.
Demonstradas  a  materialidade  e  a  autoria  com
relação ao delito de tráfico de entorpecentes, diante o
acervo probatório constante dos autos e não tendo a
defesa apresentado elementos sólidos para eventual
acolhimento  do  pleito  absolutório,  deverá  ser
mantida  a  sentença  condenatória.  […].  Os
depoimentos de policiais que, em regra, possuem
plena  eficácia  probatória,  ausentes  elementos
concretos que coloquem em dúvida, é plenamente
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válido  para  sustentar  uma  condenação.  […].
(TJPB;  APL  0003856-35.2013.815.2002;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da
Silva; DJPB 20/10/2015; Pág. 19). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Tráfico  de
substância  entorpecente  e  porte  ilegal  de  arma de
fogo. Delitos dos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e
14, da Lei nº 10.826/2003. Condenação. Apelo da
defesa.  Autoria  e  materialidade  sobejamente
comprovadas.  Pretendida  absolvição,  sob  o
fundamento  da  negativa  de  autoria  e  da  falta  de
provas.  Descabimento.  Acervo  probatório
concludente.  Depoimento  de  policial  militar.
Validade. Causa de redução do art. 33, § 4º, da lad.
Almejada  incidência  de  sua  fração  máxima.
Descabimento.  Circunstâncias  do  caso  concreto.
Recurso  conhecido  e  desprovido.  O  tipo  penal
descrito  no  art.  33  da  Lei  nº  11.343/2006,
classificado  como  de  ação  múltipla  ou  conteúdo
variado,  consuma-se  pela  execução  de  um  dos
dezoito núcleos que o integram, sendo irrelevante a
consecução do efetivo comércio, ou mesmo que a
droga  seja  de  propriedade  de  terceiro;  “apesar  do
delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua
configuração  não  é,  necessariamente,  exigível  a
ocorrência de ato de tráfico, ou que seja o agente
colhido praticando atos de mercancia, bastando, para
tanto, a flexão de um dos verbos do art. 33 da Lei
antidrogas, a exemplo de transportar, trazer consigo.
(TJGO, apelação criminal 19798-77.2013.8.09.0029,
Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara
Criminal,  julgado  em  29/04/2014,  DJE  1541  de
14/05/2014).  […]  os  depoimentos  dos  policiais,
colhidos sob o crivo do contraditório, de acordo
com  sedimentada  exegese  jurisprudencial,  são
dignos  de  credibilidade,  mostrando-se  idôneos
como meio de prova, sobretudo se não há razão
plausível que os torne suspeitos.  […].  Provadas,
quantum satis, a autoria e materialidade da conduta
delituosa,  resta  esmaecida  a  pretensa  absolvição.
Apelação  desprovida.  (TJPB;  APL  0004557-
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79.2011.815.0251; Câmara Especializada Criminal;
Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
26/08/2015; Pág. 19). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRAFICO  DE
ENTORPECENTE. ART. 33, CAPUT DA LEI N.
11.343/06.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.  MANUTENÇÃO DO
DECISUM.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ARTIGO  33,  §  4º  DA  REFERIDA  LEI.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NA MAIORIA
FAVORÁVEIS.  REDUÇÃO  NO  PATAMAR
MÁXIMO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. REGIME
ABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA
DE  LIBERDADE  EM  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  EXTENSÃO  DOS  EFEITOS  AO
CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.  RECONHECIMENTO  DE  OFICIO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.
Demonstradas  a  materialidade  e  a  autoria  com
relação ao delito de tráfico de entorpecentes, diante o
acervo probatório constante dos autos e não tendo a
defesa apresentado elementos sólidos para eventual
acolhimento  do  pleito  absolutório,  deverá  ser
mantida a sentença condenatória.  Os depoimentos
de policiais que, em regra, possuem plena eficácia
probatória,  ausentes  elementos  concretos  que
coloquem em dúvida, é plenamente válido para
sustentar  uma  condenação. […].  (TJPB;  APL
0002273-80.2012.815.0181;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  João  Batista  Barbosa;  DJPB
06/08/2015; Pág. 25). Grifos nossos.

E de outros tribunais pátrios:

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
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Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar autoria e materialidade. Validade
dos depoimentos policiais. Comprovação de que a
droga seria destinada para o tráfico. RECEPTAÇÃO.
Quadro  probatório  seguro  e  coeso  a  evidenciar
autoria  e  materialidade.  Aquisição  de  motor  com
numeração suprimida e peças de motocicleta objeto
de crime de furto. Coeso testemunho policial, firme
a comprovar o  acerto  da  condenação.  PENAS.
Penas bem dosadas, com aplicação do redutor do art.
33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pelo Juízo. Possibilidade
de substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas  de  direitos  e  fixação  do  regime  inicial
aberto.  Recurso  parcialmente  provido,  com
expedição  de  alvará  de  soltura.  (voto  n.  27011).
(TJSP;  APL  0000030-31.2014.8.26.0556;  Ac.
9042825;  Araraquara;  Décima  Sexta  Câmara  de
Direito  Criminal;  Rel.  Des.  Newton  Neves;  Julg.
01/12/2015; DJESP 09/12/2015). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  1.  Pleito  absolutório.  Improcedência.
Conjunto probatório indene de dúvidas acerca da
comercialização  de  entorpecentes.  Depoimentos
dos policiais militares que demonstram a prática
da  mercancia.  Validade  dos  testemunhos.
Condenação  mantida.  2.  Inconformismo  quanto  à
dosimetria penal. 2. 1. Pedido de redução da pena-
base.  Inadmissibilidade.  Culpabilidade  considerada
desfavorável  com  base  em  elementos  que
extrapolaram  o  tipo  penal.  Natureza  da  droga
apreendida. Inteligência do art. 42 da Lei de drogas.
2.2. Existência de maus antecedentes. Multiplicidade
de  condenações.  Possibilidade  de  utilização  de  2
condenações  diversas  para  agravamento  da  pena-
base e reconhecimento da reincidência. Ausência de
bis  in  idem.  Orientação  do  STJ.  2.3.  Pleito  de
afastamento  da  circunstância  agravante  da
reincidência.  Impossibilidade.  Circunstância
devidamente configurada, nos termos do art. 63 do
Código  Penal.  Indulto  que  não  afasta  os  efeitos
secundários  da  condenação.  Recurso  conhecido  e
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desprovido.  (TJPR;  ApCr  1382821-8;  Curitiba;
Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Lidia Maejima;
Julg.  12/11/2015;  DJPR  07/12/2015;  Pág.  595).
Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº
11.343/2006).  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  A
ENSEJAR A CONDENAÇÃO.  VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
RESPONSÁVEIS  PELO  FLAGRANTE.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO
DE  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA.  I.  A  palavra  dos  policiais  que
atuaram nas investigações e efetuaram a prisão
do  réu  em flagrante,  ausente  de  dúvidas,  é  de
grande valor probatório,  quando em harmonia
com  as  demais  provas,  restando,  in  casu,
devidamente  comprovadas  a  materialidade  e
autoria; II.  Impossibilidade de fixação do regime
semiaberto para o cumprimento da pena, haja vista
que a reincidência conduz ao regime imediatamente
mais  gravoso,  neste  caso,  o  fechado;  III.  Apelo
conhecido e improvido. (TJSE; ACr 201500322747;
Ac. 21001/2015; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson
Félix  dos  Santos;  Julg.  30/11/2015;  DJSE
04/12/2015). Grifos nossos.

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

Observem-se as seguintes decisões desta Câmara Criminal:

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.  TESTEMUNHOS  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  POSSE  PARA
USO  PRÓPRIO.  INADMISSIBILIDADE.
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EVIDÊNCIAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL
DO  ALUCINÓGENO.  PENA.  FIXAÇÃO  NO
MÍNIMO.  REDUÇÃO.  REINCIDENTE.
INADMISSIBILIDADE.  DECISÃO  MANTIDA.
I.  O testemunho do agente  policial  somente  não
terá  valor  quando  se  evidenciar  o  seu  interesse
particular em acusar gratuitamente o agente, o que,
seguramente,  não  é  a  hipótese.  II.  A expressiva
quantidade de droga apreendida, bem assim, a
forma como se encontrava escondida, aliadas a
outras circunstâncias reforçam a conclusão de
que a substância entorpecente se destinava ao
comércio proscrito, obstando o acolhimento da
pretensão  desclassificatória  da  defesa. III.
Estabelecida a pena no mínimo, não reduzida em
razão da reincidência do implicado, inadmissível a
pretendida redução. V. Apelo não provido. (TJPB;
APL  0012479-47.2013.815.0011;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito
Pereira Filho; DJPB 22/07/2014; Pág. 12). Grifos
nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA APARECIDA
SANTANA  ALVES.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS.  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO.
ART.  33  E  35  DA  LEI  Nº  11.343/06.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME
PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO
QUANTO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E
AUTORIA  INCONTESTES.  ACERVO
PROBATÓRIO  CONCLUDENTE  PARA  OS
DELITOS  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
DIMINUIÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITO.  ALTERAÇÃO
PARA REGIME INICIAL MAIS BRANDO. NÃO
CABIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
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RECURSO.  1.  A  destinação  comercial  da
substância apreendida está caracterizada não só
pela  qualidade  e  quantidade  da  droga,  mas
também pelas circunstâncias em que o flagrante
ocorreu, sendo inviável o acolhimento da tese de
desclassificação para o delito previsto no artigo
28 da Lei de drogas. 2. A condição de usuário de
drogas, por si só, não tem o condão de afastar a
responsabilidade criminal do agente para o crime
de tráfico de drogas. A grande quantidade de droga
apreendida,  as  circunstâncias  da  prisão  e  as
interceptações  telefônicas,  somadas  ao  dolo  em
fornecer  a  droga  para  terceiros,  impedem  a
desclassificação.  3.  […].  (TJPB;  ACr  0002647-
77.2011.815.0231;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho;
DJPB 08/04/2014; Pág. 18). Grifos nossos.

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE  CERTA.  ELEMENTOS
INDISCUTÍVEIS DE AUTORIA. DESTINAÇÃO
COMERCIAL.  EVIDÊNCIAS.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.  INADMISSIBILIDADE.  TESE
ALTERNATIVA  DE  UM  DOS  RÉUS  PELA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
USO.  IMPROCEDÊNCIA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  APELOS  NÃO  PROVIDOS.  I.
Evidenciado,  a  partir  da  palavra  coerente  e
inconteste dos policiais envolvidos na operação,
que  os  réus  detinham  em  casa  determinada
quantidade  de  droga  e  certa  quantia  em
dinheiro em notas de pequeno valor, com o claro
propósito  comercial,  inafastável  a  condenação
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente. II.
Condenação  mantida.  Apelos  providos
parcialmente.  (TJPB;  ACr  001.2012.011656-9/1;
Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de
Brito  Pereira  Filho;  DJPB 01/11/2013;  Pág.  18).
Grifos nossos.

Assim, em razão de o delito  previsto no art.  33 da Lei  de
Tóxicos, encerrar um vasto rol de figuras típicas, é de se observar que a simples
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adequação da conduta do acusado 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,  devendo  ser
mantida a condenação em todos os seus termos.

Pugna  a  apelante,  ainda,  pela  concessão  do  benefício  de
redução  da  pena,  já  que  foram  reconhecidos  os  bons  antecedentes  e  a
primariedade.

De fato, à apelante foi aplicada a mínima pena em abstrato.

Analisando o § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos vemos que o
benefício da redução de 1/6 a 2/3 será aplicado aquele que, sendo primário, de
bons  antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas,  nem  integre
organização criminosa. 

Ora, a acusado é primária (certidão às fls. 30), não há notícia
nos  autos  que  desabone  seus  antecedentes,  que  seja  dedicada  às  atividades
criminosas, nem que integre organização criminosa.

Logo, a acusada se enquadra no benefício do § 4º e, em que
pese a expressão legal “as penas poderão ser reduzidas”, a redução da pena não
constitui mera faculdade conferida ao Magistrado, mas direito subjetivo do réu.

Neste sentido, a jurisprudência local:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crime  de  Tráfico  de
Drogas.  Autoria  e  materialidade  comprovadas.
Condenação.  Trânsito  em julgado  para  a  defesa.
Apelo  Ministerial.  Aplicação  da  causa  de
diminuição prevista no § 4° do artigo 33 da Lei n°.
11.343/2006.  Insurgência.  Concessão  de  sursis.
Impossibilidade.  Inteligência  do  art.  44  da  nova
Lei de Drogas. Reforma da sentença para afastar o
beneficio  do  sursis.  Provimento  parcial.  Não
havendo nos autos provas concretas de que a ré
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tenha  participação  em  organização  criminosa
ou dedicação a atividade criminosa, além de ser
primária e possuir bons antecedentes, a redução
da pena do crime previsto no artigo 33 da Lei
n°. 11.343/06, com base no § 4° do artigo 33 da
referida lei, é medida que se impõe. Em razão da
vedação  expressa  do  artigo  44  da  Lei  n°.
11.343/06. não há que se falar em sursis no crime
de tráfico de drogas. Precedentes do STJ. (TJPB -
Acórdão  do  processo  nº  07520080056429001  -
Órgão (Câmara Criminal) - Relator JOÃO ALVES
DA SILVA - j. Em 11/02/2010). Grifos nossos.

TRÁFICO  DE  DROGAS.  Pretensa
desclassificação  para  crime  de  uso  próprio.
Inadmissibilidade.  Autoria  e  materialidade
evidenciadas.  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  e
Exame  Químico-Toxicológico.  Conjunto
probatório uníssono. Causa especial de diminuição
da pena prevista no art. 33 §42 da lei ng 11.343/06.
Possibilidade.  Preenchimento  dos  requisitos
reconhecido pelo juiz a quo. Redução não operada.
Provimento  parcial  do  apelo.  [...]  -  Se  o  agente
preenche os requisitos do art. 33 §4º da Lei de
Drogas como expressou o juiz a quo, deve ser
sempre  considerada  no  cálculo  da  pena,
devendo  o  magistrado  singular  avaliar  o
quantum  a  ser  aplicado  1/6  a  2/3  ao  caso
concreto.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
02520070034951001 - Órgão (Câmara Criminal) -
Relator DES. ARNOBIO ALVES TEODOSIO - j.
Em 20/10/2009). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crime  de  Tráfico  de
Drogas.  Autoria  e  materialidade  comprovadas.
Condenação.  Trânsito  em julgado  para  a  defesa.
Apelo Ministerial.  Insurgência contra a aplicação
da causa de diminuição prevista no § 4° do artigo
33  da  Lei  n°.  11.343/2006,  contra  o  regime  de
cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade  no
semi-aberto  e,  também,  da  concessão  de  sursis.
Reforma  da  sentença  para  modificar  o  regime
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prisional excluir o beneficio do surtis. Provimento
parcial. Não havendo nos autos provas concretas
de que a ré tenha participação em organização
criminosa ou dedicação a atividade criminosa,
além  de  ser  primária  e  possuir  bons
antecedentes.  a  redução  da  pena  do  crime
previsto no artigo 33 da Lei n°. 11.343/06, com
base  no  §  4°  do  artigo  33  da  referida  lei,  é
medida  que  se  impõe. [...].
(TJPB  –  Acórdão  do  processo  nº
07520070053683001 – Órgão (Câmara Criminal) -
Relator DES. ANTONIO CARLOS COELHO DA
FRANCA - j. Em 13/08/2009). Grifos nossos.

A minorante prevista no art. 33, §4º, varia de 1/6 a 2/3. Como a
quantidade de droga não é expressiva, 222,6 g (duzentos e vinte e dois vírgula seis
gramas) de maconha, a pena deve ser diminuída em 2/3, passando a 1 ano e 8
meses. 

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO
DE  DROGAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE  ANTE  O  RECONHECIMENTO
DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL.
APLICAÇÃO  DA  CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.
POSSIBILIDADE.  REDUÇÃO  DA
REPRIMENDA  IMPOSTA.  ALTERAÇÃO  DO
REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
PROVIMENTO  PARCIAL.  Existindo  nos  autos
elementos  suficientes  para  sufragar  uma
condenação,  há  que  se  confirmar  a  sentença
condenatória. […] Uma vez favoráveis os requisitos
declinados  no  art.  42  da  Lei  de  Entorpecentes,
unidas  ao  fato  de  ser  o  acusado  primário,  ter
personalidade boa e conduta regular, além de não se
dedicar  a  atividade  ou  organização  criminosas,
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perfeitamente  possível  a  incidência  de  causa  de
diminuição  próximo  ao  patamar  máximo.  […]
Fixado o regime inicial aberto para cumprimento da
pena, haja vista o preenchimento de seus requisitos.
(TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001290920168150371,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  JOÃO  BENEDITO  DA
SILVA , j. em 12-09-2017). Grifos nossos.

Como a pena passará a 1 (um) ano e 8 (oito) meses, o regime
inicial deve ser o aberto, já que a acusada preenche os requisitos do art. 33, §2º,
“c” CP, pois é primária.

Bem como procedo com a substituição da pena por restritivas
de direito, a critério do juízo das execuções penais, nos termos do art. 44, CP.

Assim,  a  condenação  deve  ser  mantida,  com  a  pena  base
diminuída em 2/3 pela minorante do art. 33, §4º, já que não há fundamentos para
que a mesma seja em patamar diferente do máximo, pois a droga apreendida não foi
em quantidade expressiva.  Da  mesma forma,  em relação à  pena de multa  que
passará a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por todo o exposto, dou provimento em parte ao apelo, para
diminuir a pena de multa para o mínimo abstratamente previsto e diminuir ambas
penas em 2/3 (dois terços), passando a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Substituindo a
privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em
substituição  ao  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),  revisor,  e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, 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,
em 06 de março de 2018.
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João Pessoa, 08 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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