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O nível de gravidade do ilícito tipificado no artigo
33 da Lei 11.343 /2006 se evidencia tão extremo
que o legislador não atribuiu exclusividade a uma
única  conduta  para  a  caracterização  da
traficância, ou seja, "a atividade mercantil/venda",
é  um  agir  que  integra  as  demais  dezessete
condutas  que  autorizam  o  Estado  a  impor
responsabilidade penal por crime de tráfico.

O fato de o réu afirmar que é usuário não é causa
suficiente para excluir a caracterização do tráfico,
haja  vista  que,  corriqueiramente,  os  usuários
passam a traficar para sustentar o próprio vício, o
que  não  deixa  de  configurar  o  delito,  não
havendo,  portanto,  como  realizar  a
desclassificação  do  crime  de  tráfico  ilícito  de
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entorpecentes para o uso para consumo próprio.

A conduta social refere-se ao comportamento do
réu  no  trabalho,  no  meio  social,  cidade,  bairro,
associações a que pertence, bem como o papel
dele  na  comunidade  e  seus  meios  de
sobrevivência,  não  sendo  admitido  utilizar,  tão
somente,  a  certidão  de  antecedentes  criminais
para  negativar  referida  circunstância  a  título  de
“largo histórico de deliquência”.

Vistos, relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
PARA REDUZIR A PENA PARA 05 (CINCO )  ANOS E 01 (UM) MÊS DE
RECLUSÃO  E  500  (QUINHENTOS)  DIAS-MULTA,  NO  REGIME
SEMIABERTO,  NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,  EM HARMONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Nathanael  da

Silva  face  a  sentença  de  fls.  129/133,  proferida  pelo  Juízo de  Direito  da

comarca de Araçagi, que julgando  procedente a pretensão punitiva estatal,

condenou-o a uma pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser

cumprida  no  regime,  inicial,  semiaberto,  além  de  500  dias-multa,  pela

prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais (fls. 142/153), o Apelante pugnou por

sua absolvição ante a insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação

do  crime  de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  para  a  conduta  de  uso  para

consumo próprio,  seja  pela  ínfima quantidade de droga e dinheiro  com ele

apreendida,  seja  pela  inexistência  de  prova  cabal  de  mercancia,  seja  pela

adoção do princípio do “in dubio pro reo”.

Caso esse não venha a ser o entendimento adotado, pleiteou que,

ao menos, seja aplicada ao caso a causa de diminuição da pena do §4º do art.

33  da  Lei  n.  11.343/06,  na  fração  de  2/3,  haja  vista  inexistir  qualquer

condenação transitada em julgado, sendo os processos, constantes em sua
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certidão, referentes a fatos ocorridos quando ainda era menor de idade.

Ainda no que pertine à dosimetria, requereu maior atenuação da

pena-base  face  a  menoridade,  a  aplicação  da  atenuante  de  confissão

espontânea e a consequente conversão da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos.

Contra-arrazoando (fls. 154/160), o Representante do Ministério

Público  a quo pugnou pela manutenção da sentença objurgada em todos os

seus termos.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

José Roseno Neto, exarou o parecer de fls. 165/168, opinando pelo provimento

parcial  do apelo para que seja aplicada a causa de diminuição prevista  no

artigo 33,  §4º  da Lei  n.  11.343/06,  bem como analisada a possibilidade de

aplicação  do  “sursis”  e  da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  em

restritiva de direitos.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia  em desfavor  de Nathanael  da Silva,  dando-o como incurso  nas

sanções penais do  art. 33 da Lei n. 11.343/06, por, no dia 17 de junho de

2013, ter sido preso em flagrante portando três pedras de crack, uma porção

de  maconha  e  o  valor  de  R$136,05  (cento  e  trinta  e  seis  reais  e  cinco

centavos),  sendo,  ainda,  encontrados  no  interior  de  sua  residência  quatro

bisturis e duas lâminas, instrumentos tipicamente utilizados por traficantes para

fracionar o material entorpecente para o consumo e comércio ilícito.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo a julgar

procedente a pretensão punitiva estatal,  condenando-o a uma pena de  07
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anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime, inicial,

semiaberto,  além de  500  dias-multa,  pela  prática  do  crime  capitulado  no

artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Irresignado,  o  Apelante  pugnou  por  sua  absolvição  ante  a

insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação do crime de tráfico

ilícito de entorpecentes para a conduta de uso para consumo próprio, seja pela

ínfima  quantidade  de  droga  e  dinheiro  com  ele  apreendida,  seja  pela

inexistência de prova cabal de mercância, seja pela adoção do princípio do “in

dubio pro reo”.

Caso esse não venha a ser o entendimento adotado, pleiteou que,

ao menos, seja aplicada ao caso a causa de diminuição da pena do §4º do art.

33  da  Lei  n.  11.343/06,  na  fração  de  2/3,  haja  vista  inexistir  qualquer

condenação transitada em julgado, sendo os processos, constantes em sua

certidão, referentes a fatos ocorridos quando ainda era menor de idade.

Ainda no que pertine à dosimetria, requereu um maior atenuação

da  pena-base  face  a  menoridade,  a  aplicação  da  atenuante  de  confissão

espontânea e a consequente conversão da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos.

Pois bem. A materialidade restou, suficientemente, demonstrada

por intermédio do auto de apresentação e apreensão de fl. 13, do laudo de

constatação de fl. 18 e 20 e do laudo de exame químico-toxicológico à fl. 104.

A  propriedade  do  material  entorpecente,  também,  se  fez

comprovada,  de modo irrefutável,  por intermédio das declarações prestadas

pelos  agentes  policiais  responsáveis  pelo  flagrante  em  harmonia  com  a

confissão qualificada do réu. Vejamos:

O  Policial  Luiz  Pereira  Soares relatou  no  auto  de  prisão  em

flagrante:
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Que  na  manhã  de  hoje  fora  solicitado  pela  DP de
Araçagi para atender uma denúncia de ponto de venda
de drogas […] e em um quarto onde foi localizado o
conduzido Nathanael da Silva em companhia de uma
menor  Rannessa  de  16  anos  de  idade;  que  ao  ser
abordado  o  conduzido  tentou  se  desfazer  de  três
pedras de uma substância denominada crack e uma
porção  de  maconha;  que  em  poder  da  menor  fora
encontrada  uma  porção  de  uma  substância,
provavelmente  a  maconha;  que  o  conduzido  e  sua
companheira menor disseram que eram viciados; que
com  o  conduzido  fora  encontrada  a  quantia  de
R$136,05, dinheiro este de venda de drogas; que fora
encontrado no interior da residência quatro bistoris, do
tipo usado para o corte de droga, como também duas
giletes que também são usadas por traficantes para o
corte da droga; que segundo a denúncia anônima o
casal é responsável pela venda e drogas no Conjunto
onde residem […] (fl. 07)

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 74), ratificou todo o

exposto, relatando que foram acionados para checar a denúncia de que um

casal estava negociando droga no Conjunto Santo Amaro. Confirmou que o réu

tentou se desfazer da droga na hora do flagrante e que, a todo tempo, ele disse

ser consumidor.

O mesmo foi exposto pelo Policial Militar SGT. Geraldo Cirino, na

esfera policial:

[…]  que  na  companhia  da  Equipe  do  GTE,  nos
dirigimos  até  a  rus  Isabel  Tereza  de  Jesus  s/n  no
Conjunto Santo Amaro nesta Cidade de Araçagi e em
um quarto onde foi localizado o conduzido Nathanael
da Silva em companhia de uma menor Rannessa de
16 anos de idade; que ao ser abordado o conduzido
tentou se desfazer de três pedras de uma substância
denominada crack e uma porção de maconha; que em
poder da menor fora encontrada uma porção de uma
substância,  provavelmente  a  maconha;  que  o
conduzido  e  sua  companheira  menor  disseram  que
eram viciados; que com o conduzido fora encontrada a
quantia  de  R$136,05,  dinheiro  este  de  venda  de
drogas; que fora encontrado no interior da residência
quatro bisturis, do tipo usado para o corte de droga,
como também duas giletes que também são usadas
por traficantes para o corte da droga […] (fl. 08)
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Em sede judicial (mídia digital de fl. 55), o citado agente policial

ratificou a versão supramencionada, recordando que o réu disse, na ocasião,

ser usuário.

O  réu  Nathanael  da  Silva,  perante  a  autoridade  policial,

confessou a propriedade da droga apreendida:

[…]  que  nesta  data  foi  encontrado  pela  Polícia  de
Guarabira,  portando  três  pedras  de  crack,  uma
trouxinha de maconha e  R$136,05  (cento  e  trinta  e
seis reais e cinco centavos), além de quatro bisturis e
duas  lâminas  de  gilete,  objetos  estes  de  sua
propriedade; que o interrogado afirma que a droga era
para uso pessoal  […]  que a droga foi  comprada na
cidade  de  João  Pessoa  a  um desconhecido;  que  a
menor Ranessa Karol Costa de Souza, apreendida, é
sua companheira,  inclusive  ela está grávida de dois
meses e é usuária de maconha. (fl. 09).

Em  seu  interrogatório  judicial  (mídia  digital  de  fl.  74),  não

reconheceu como verdadeira a acusação contra si feita, disse que um aparelho

celular  apreendido  era  seu  e  o  outro  de  sua  companheira,  que  o  dinheiro

encontrado  tinha  sido  dado  por  sua mãe para  fazer  exame nesta,  eis  que

estava grávida na época, tendo gasto metade do valor para comprar pedras

para fumar com ela, já que ambos eram viciados.

Afirmou que, com relação ao bisturi, na época, ele estava com um

corte no pé e pediu-o a um amigo, que trabalhava no hospital, para tirar os

pontos. Já as lâminas eram para ele partir a droga que comprava porque não

aguentava fumá-la  por  inteiro.  Que havia  comprado cinco pedras de crack,

cada uma por 10 reais, e 02 balinhas (na época foram apreendidas três pedras

e 02 balinhas de maconha).

As testemunhas arroladas pela Defesa, Manuel Cruz dos Santos

e  Marinaldo Luiz Cavalcanti  (mídia digital de fl. 74) em nada auxiliaram no

deslinde da causa, apenas relatando um bom comportamento social do réu.

Diante  de  todo  o  exposto,  mostra-se  indiscutível  no  caderno
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processual a existência de prova de materialidade e de autoria delitiva já que o

réu confirma ser proprietário da droga apreendida.

Soma-se ao exposto que, para a configuração do crime de tráfico

ilícito  de  entorpecente  não  há  a  exigência  da  mercância,  mas,  apenas,  da

prática  de  um  dos  verbos  do  artigo  33  da  Lei  Especial  associada  à

quantidade,  natureza  da  droga  apreendida  e  outras  circunstâncias  da

prisão que, associadas, demonstrem a ocorrência do crime.

Nesse  quadrante,  apesar  de  a  negativa  de  autoria,  pesa  em

desfavor dele a certeza da venda do material ao se considerar a quantidade

(três pedras e uma trouxinha), a natureza (cocaína e maconha) e a apreensão

de bisturis e lâminas na residência, sem apresentação de justificativa plausível

pela defesa para tanto.

Ademais, a alegação de ínfima quantidade apreendida de droga e

dinheiro é irrelevante para a prolação de um decreto condenatório, diante da

potencialidade lesiva do material, levando-se, ainda, em conta que o próprio

réu afirma que tinha comprado uma maior quantidade mas já tinha utilizado.

Soma-se ao exposto que os agentes policiais foram ao local, após

informações obtidas em denúncia anônima, já cientes de que o réu traficava na

região.

Ressalta-se,  também,  que  o  fato  de  o  mesmo  afirmar  que  é

usuário  não  é  causa  suficiente  para  excluir  a  caracterização  do  tráfico.

Lembra-se  que,  corriqueiramente,  os  usuários  passam  a  traficar  para

sustentar  o próprio vício,  o  que não deixa de configurar  o  delito,  não

havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso. A

propósito:

TJSC: "O fato do agente ser viciado ou usuário, não
descaracteriza  o  narcotráfico,  haja  vista  que,  na
maioria dos casos, os dependentes também traficam"
(Amaral  e  Silva).  (AC n.  2008.045637-3,  da Capital,
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rel. Des. Solon d'Eça Neves, j. 11/12/08).

O fato de o agente ser dependente de drogas não é
suficiente  para  desautorizar  o  decreto  condenatório
por crime de tráfico, quando as demais circunstâncias
dão  conta  de  que  a  droga  apreendida  não  se
destinava exclusivamente a consumo próprio. (ACV n.
2007.042721-4, de Blumenau, rel. Des. Roberto Lucas
Pacheco, j. 29/04/08).

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE
DROGAS  -  AGENTE  PRESO  EM  FLAGRANTE
GUARDANDO  DROGAS  -  PLEITO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  USO  PRÓPRIO  -
INTELIGÊNCIA DO ART. 28, § 2º, DA LEI Nº 11.343/06
-  DELITO  DE  TRÁFICO  CARACTERIZADO  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO. I - De acordo com o artigo 28, § 2º, da Lei
nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se
a consumo pessoal,  o  juiz  atenderá à  natureza e  à
quantidade da substância  apreendida,  ao local  e  às
condições  em  que  se  desenvolveu  a  ação,  às
circunstâncias  sociais  e  pessoais,  bem  como  à
conduta e aos antecedentes do agente.  II - Se não há
nos autos qualquer prova da exclusividade de uso da
droga  apreendida,  sendo  da  defesa,  e  não  da
acusação, o ônus da prova cabal e irrefutável dessa
alegação de ser o réu apenas usuário, inviável falar-se
em  desclassificação  para  o  art.  28  da  Lei  nº.
11.343/06. III - Recurso não provido. (TJMG. Apelação
Criminal  1.0023.12.000037-9/001,  Rel.  Des.(a)
Eduardo  Brum,  4ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento
em 05/09/2012, publicação da súmula em 13/09/2012) 

Neste diapasão, a defesa não conseguiu rebater as acusações,

apenas afirmou que o réu é um dependente não trazendo aos autos nenhuma

testemunha a corroborar com essa tese, inexistindo, assim, prova capaz de

desautorizar  a  decisão  condenatória,  eis  que  tem  por  base  um  conjunto

probatório firme e harmônico, não havendo, assim, como declarar a absolvição

por insuficiência probatória.

Não há, ainda, que se falar em desclassificação para a figura

do artigo  28  da  Lei  n.  11.343/06 ante  a  perfeita  subsunção  do  caso  aos

moldes  do  tipo  penal  do  artigo  33  da  mesma  Lei,  na  modalidade  “ter  em

depósito”, não sendo o caso de aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
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Mantida,  assim,  a  sentença  condenatória,  passo  à  análise  da

dosimetria. Para tanto, transcrevo o trecho objurgado:

a)  culpabilidade:  adequada  ao  tipo  e  à  gravidade
abstratamente  já  fixada  pelo  legislador;  b)
antecedentes: não  há  notícia  de  condenações
transitadas em julgado contra o réu, como exposto na
fundamentação acima; c) conduta social: a instrução
demonstrou largo histórico de deliquência e condutas
desabonadoras,  merecendo  exasperação  da
reprimenda; d) personalidade: tendo em vista inexistir
no processo elementos que permitam valorá-la,  será
considerada neutra;  e) motivos: o motivo dos crimes
objetivo de lucro fácil é adequado à espécie de delito,
não  podendo  ser  computado  para  valorar
negativamente  a  pena-base;  f)  circunstâncias: não
há qualquer especialidade no modus operandi utilizado
pelo  acusado;  g)  consequências: dado  o  grande
potencial lesivo da substância apreendida, superior à
maioria das substâncias proibidas pela Portaria n. 344-
98 – SVS do Ministério da Saúde, reputo graves as
consequências  do  crime  praticado; h)
comportamento da vítima: trata-se de crime vago (o
sujeito passivo é o Estado), portanto, não se aplica à
espécie. 
Assim,  considerando  a  existência  de  duas
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis e  ainda  os
parâmetros fixados no art. 42 desse diploma legal fixo
a pena-base em 08 anos e 06 meses de reclusão. 
Presente  a  atenuante  referente  à  menoridade,  ao
passo que não incide nenhuma agravante,  destarte,
reduzo a pena fixada para o quantum de 06 anos e 08
meses de reclusão.
Presente a causa de aumento de pena prevista no art.
40,VI da Lei de Drogas, razão porque aumento a pena
em 1/6, fixando-a em 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão. (fls. 131v/132).

Nota-se  que  o  magistrado  considerou  como  desfavoráveis:  a

conduta  social  e  as  consequências,  merecendo  reforma  a  fundamentação

atribuída à primeira.

É que a  conduta social refere-se ao comportamento do réu no

trabalho, no meio social, cidade, bairro, associações a que pertence, bem como

o  papel  dele  na  comunidade  e  seus  meios  de  sobrevivência,  não  sendo

admitido  utilizar,  tão  somente,  a  certidão  de  antecedentes  criminais  para

negativar  referida  circunstância  a  título  de  “largo  histórico  de  deliquência”,
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ainda  mais  quando  inexistente  nela  qualquer  ação  penal  com  sentença

condenatória transitada em julgado, eis que, entendimento diverso afrontaria o

princípio constitucional da presunção de inocência.

Portanto, considerando que apenas  uma circunstância judicial

(conduta social) mostra-se desfundamentada, fixo a pena-base em  06 (seis)

anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em segunda fase, considerando a menoridade do agente (fl. 24),

reduzo a pena-base em 06 (seis) meses, restando, assim, uma pena de  05

(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há que se aplicar a atenuante de confissão espontânea, eis

que, no caso em epígrafe, o réu apesar de assumir a propriedade da droga,

nega que a possuia para traficar, mas, tão somente, para consumir, agregando,

assim, à sua confissão uma tese descriminante. Logo, sendo uma confissão

qualificada não tem ela o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante

prevista no art. 65, III, alínea “d” do Código Penal.

Em terceira fase, observando o envolvimento de menor de idade

(adolescente), aumento a pena em 1/6, resultando uma pena de 06 (seis) anos

e 05 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em seguida, observando o preenchimento dos requisitos do §4º

do  artigo  33  da  Lei  n.  11.343/06,  adoto  a  fração  redutora  de  1/5  (face  a

natureza e a quantidade da droga apreendida), resultando uma pena definitiva

de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 500 (quinhentos) dias-

multa.

Fixo como regime, inicial, de cumprimento de pena o semiaberto,

à luz do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal.

Não é o caso de aplicação dos benefícios do artigo 44 ou do

artigo  77  do  Código  Penal  haja  vista  o  não  preenchimento  do  requisito
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quantitativo (pena não superior a 04 anos, no primeiro, e não superior a 02

anos, no segundo).

Forte em tais razões, dou provimento parcial ao apelo para, tão

somente, reformar a pena, reduzindo-a para  05 (cinco) anos e 01 (um) mês

de reclusão, a ser cumprida no regime, inicial, semiaberto, e 500 (quinhentos)

dias-multa.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa (Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des. João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álavaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 22 (vinte

e dois) dias do mês de março de 2018.

                   Dr. João Batista Barbosa
                R E L A T O R – Juiz Convocado
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