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DE  DROGAS.  ARTIGO  33  DA  LEI  11343/06
PRETENSÃO  ACUSATÓRIA  PARCIALMENTE
ACOLHIDA.  SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA.  CONDENAÇÃO  PELA
PRÁTICA DO DELITO DO ART. 28 DO MESMO
DIPLOMA  LEGAL.  INSATISFAÇÃO
MINISTERIAL.  PEDIDO  DE  CONDENAÇÃO
NOS  TERMOS  DA  DENÚNCIA.  ALEGADO
INTUITO  DE  COMÉRCIO  DA  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE COMPROVEM A VERSÃO ACUSATÓRIA.
ÔNUS  PROBATÓRIO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  EXEGESE  DO  ART.  156,  CPP.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO
REO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

A Lei n.º 11.343/2006 (art.  28, §2º)  indica como
deverá ser dirimida eventual dúvida a respeito da
capitulação a ser atribuída a quem é encontrado
na  posse  de  substância  entorpecente,  em
desacordo  com  as  determinações  legais,  com
destaque  para  a  natureza  e  a  quantidade  da
droga,  bem como local  e  condições em que se
desenvolveu a ação.

No preceito primário dos delitos de tráfico (art. 33,
caput da  Lei  n.º  11.343/2006)  e  de  uso  de
substância entorpecente (art. 28, caput do mesmo
diploma legal),  constata-se  a conduta “guardar”,
motivo  pelo  qual  as  circunstâncias  em  que
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praticado o delito deverão ser aferidas, a fim de
averiguar em qual das figuras típicas enquadra-se
a conduta do agente.

Por atingir direito fundamental ligado ao estado de
liberdade  do  indivíduo,  a  condenação  criminal
reclama  certeza  quanto  às  elementares  da
definição típica, decidindo-se eventual dúvida em
favor  do  acusado,  com fulcro  na  máxima do  in
dubio pro reo.

Constatado que a versão trazida em autodefesa é
razoável,  diante  da  pequena  quantidade  de
entorpecente  localizado,  circunstâncias  de  sua
apreensão e  ausência de comprovação de atos
de  mercancia,  mantém-se  a  sentença  que
desclassificou a imputação de tráfico, para aquela
inserta no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade,  em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl. 127) interposta pelo Ministério

Público Estadual contra a sentença proferida pelo juízo de direito da Comarca

de Gurinhém (fls.  121/125),  que julgou parcialmente procedente a denúncia

para desclassificar a conduta imputada ao réu José Carlos Calu de Oliveira,

condenando-o pela prática do delito esculpido no art. 28 da lei 11.343/2006,

aplicando-lhe a pena de  prestação de serviço à comunidade pelo período

de 05 (cinco) meses.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nas razões recursais (fls. 128/136), o Parquet alega, em suma,

que  as  provas  produzidas  durante  a  instrução  criminal  demostram

notavelmente que a conduta perpetrada pelo réu amolda-se ao crime de tráfico

de entorpecentes, de modo que a sentença deve ser reformada para que o

denunciado seja condenado nos moldes da peça pórtica.

Ao  oferecer  as  contrarrazões  (fl.  141),  a  defesa  pugna  pelo

desprovimento do recurso, sob a assertiva de que os elementos coligidos nos

autos justificam os termos da sentença proferida pelo juízo singular.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  (fls.  197/202),  por  meio  do

procurador  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  opina  pelo  desprovimento  do

apelo.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que o denunciado, José Carlos Calu de

Oliveira,  no  dia  28  de janeiro  de  2014,  foi  preso  em flagrante  por  manter

guardada  em  sua  residência,  substâncias  entorpecentes  para  fins  de

comercialização.

Consta da denúncia que, em virtude da Operação Dose Dupla, foi

realizado o cumprimento do mandado de prisão do denunciado em virtude da

prática de três assaltos a mão armada a um posto de gasolina em Boqueirão.

Assim,  ao  cumprimento  do  mandado  de  prisão  encontraram  dentro  da

residência do réu 33 papelotes de maconha e 7 pedras de crack. 

Por  essa  razão,  o  Ministério  Publico  pediu  a  condenação  do

acusado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Desembargador João Benedito da Silva
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Concluída  a  instrução  criminal,  o  magistrado  singular  lançou

sentença  em  que  julgou  parcialmente  procedente a  denúncia,  sob  o

argumento de que, diante da dúvida quanto ao intuito mercantil, deveria ser a

conduta  desclassificada  para  uso  de  substância  (art.  28  da  Lei  n.º

11.343/2006), imputando ao réu uma pena de 05 (cinco) meses de prestação

de serviços a sociedade.

Insatisfeito, o órgão ministerial busca a reforma do decisum, para

que o denunciado seja condenado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.º

11.343/2006.

Pois bem. A própria Lei n.º 11.343/2006 (art. 28, §2º) indica como

deverá ser dirimida eventual dúvida a respeito da capitulação a ser atribuída a

quem é encontrado na posse de substância entorpecente, em desacordo com

as determinações legais. Destacam-se a natureza e a quantidade da droga,

bem como local e condições em que se desenvolveu a ação:

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:
(...)
§  2o   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.

Na questão em discussão,  no  tocante  à  natureza  (maconha e

crack) e à quantidade apreendida (28,50g de maconha e 0,90g de crack), tem-

se  que,  ao  menos  de  forma  inicial,  deveria  ser  tida  como  destinada  à

mercancia, por quanto, segundo o laudo de fls. 98 a 103, estava acondicionada

em embrulhos plásticos, separadas por porções, o que, em tese, indica o intuito

Desembargador João Benedito da Silva
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de  comércio.  Deverão,  pois,  ser  analisadas  as  circunstâncias  em  que  foi

praticado o delito.

Neste  contexto,  o  condutor  da  prisão  em  flagrante,  Rodrigo

Galdino de Andrade,  Policial  Civil,  relatou o descobrimento das drogas em

razão do cumprimento de um mandado de busca e apreensão e prisão contra o

acusado, vejamos:

(…)  Que  foi  pedido  um  mandado  de  busca  e
apreensão  e  prisão  do  acusado  por  conda  de  um
roubo efetuado pelo mesmo no posto de combustível
de  Boqueirão,  onde  o  acusado  foi  reconhecido  nas
imagens; Que o acusado estava na hora da prisão em
casa dormindo;  Que a droga estava dentro de uma
pochete; Que acredita que era uns 33 papelotes de
maconha e umas pedras de crack; Que o acusado
tinha  dito  que  era  para  consumo; Que  alguns
populares  do  Ribeirão  bairro  onde  reside  o
acusado comentavam que o acusado era chefe de
uma boca de fumo nesta cidade; Que os populares
por medo não se identificam mas muitos informaram
ao depoente que o acusado traficava; Que na casa do
réu  não  encontraram  balança  de  precisão  nem
tampouco  sacolés; Que  tentaram  investigar
realizando  campanas  mas  não  chegaram  a
constatar os comentários da realização de tráfico;
Que  a  questão  do  roubo  é  de  outro  processo.
(Declaração  da  Testemunha  do  Ministério  Público,
Rodrigo Galdino de Andrade, Fl. 90)

Embora  tenha  afirmado  em  juízo,  que  alguns  populares

comentavam que o acusado era chefe de uma “boca de fumo”, não conseguiu

confirmar essa informação, apesar de realizar campanas com este intuito.

Ouvida em juízo,  Vera Lúcia de Lima Santos,  testemunha da

defesa, afirmou conhecer o réu desde que este tinha 04 anos de idade, e que

ele já foi internado por causa do vício em drogas. Vejamos:

(…)  Que  é  do  conhecimento  de  que  o  acusado  é
viciado em maconha e pedra; Que desde os 14 anos

Desembargador João Benedito da Silva
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de idade que o acusado está envolvido com droga;
Que José já foi internado para tratamento; Que mora a
depoente no Conjunto Ribeirão;  Que nunca ouviu falar
que  José  Carlos  chefiasse  uma  boca  de  fumo.
(Declaração da Testemunha de Defesa,  Vera Lúcia de
Lima Santos, fl.89)

Em seu interrogatório judicial,  o acusado José Carlos Calu de

Olieveira, confirmou que as drogas apreendidas eram suas, e afirmou ser para

uso, vejamos:

(…) Que é verdadeira a acusação que lhe é feita; que
já foi preso e processado pelo delito previsto no art.
157; que não conhece as provas contra si apuradas
nada  tendo  contra  as  testemunhas  arroladas  na
denúncia; que sabe ler e escrever sendo eleitor; (…)
Que  a  droga  apreendida  em  sua  residência  era
para uso pessoal; Que no dia da apreensão em sua
residência  não  foi  encontrada  balança  de  precisão
nem  tampouco  dinheiro  proveniente  da  venda  de
droga; Que não trafica que a droga encontrada era
para consumo próprio; Que é usuário desde os 14
anos de idade; Que o dinheiro encontrado na sua
casa foi proveniente de um roubo praticado pelo
mesmo  justamente  para  comprar  droga;  Que  já
chegou a passar um tempo em João Pessoa inclusive
foi internado numa clínica no Conde para tratamento
com a droga; que enquanto ficou no Conde conseguiu
ficar sem usar a droga mas após sair da clínica voltou
a usar. (Interrogatório judicial do réu José Carlos Calu
de Oliveira, às fls 86/87)

Diante de todas as declarações colhidas, não há dúvidas de que

as  drogas  a  que  alude  o  laudo  definitivo  (fls.  98/103),  encontradas  na

residência do acusado eram de sua propriedade. 

Indubitável, pois, autoria e materialidade delitivas. Deve-se, pois,

a partir de então fazer subsunção da conduta a determinado tipo penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ora, no preceito primário dos delitos de tráfico (art. 33,  caput da

Lei n.º 11.343/2006) e de uso de substância entorpecente (art. 28,  caput do

mesmo diploma legal), contata-se a conduta “guardar”:

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: (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

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: (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

A distinção entre os tipos penais será aferida, pois, segundo as

regras já enumeradas anteriormente: natureza e quantidade, bem como local e

condições em que se desenvolveu a ação (art. 28, §2º da Lei n.º 11.343/2006):

(...)
§  2o   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.

 A forma  de  acondicionamento  da  droga  apreendida,  como  já

pontuado, apresentam indícios de comércio de entorpecente. No entanto,  as

condições e o local em que se desenvolveu a ação, por si só, deixam dúvidas

quanto ao intuito mercantil das drogas.

Com efeito, não foi encontrado com o réu balança de precisão, e

apesar  de  terem  sido  realizadas  campanas,  os  policiais  não  conseguiram

confirmar as informações, de que o réu seria um traficante local. Ademais, o

Desembargador João Benedito da Silva
7



Apelação Criminal n.º 0000292-51.2014.815.0761

dinheiro  encontrado junto  com a droga,  foi  apontado pelo  réu  como sendo

objeto de um roubo que ele teria praticado com o intuito de comprar as drogas.

Diante  do  acervo  probatório  colhido,  não  fica  claro  o  intuito

mercantil  do acusado, tornando-se inviável lançar condenação por delito tão

gravoso quanto o tráfico de entorpecentes. Assim, se não demonstrada, ou,

pelo menos, francamente duvidosa, a destinação comercial da droga, impõe-se

acolher a desclassificação para o tipo menos gravoso.

Dessa  forma,  acertada  foi  a  decisão  do  juiz  monocrático,  ao

desclassificar  a  conduta  inicialmente  atribuída  ao  recorrido  (tráfico)  para

consumo de substâncias  entorpecentes,  tendo em vista  apenas indícios  de

prática de tráfico de drogas.

Ora,  uma  vez  que  não  restou  comprovada,  com  segurança  a

destinação  mercantil  das  drogas,  pois  o  porte  para  uso  próprio  não  ficou

descartado,  não  há  como se  admitir  a  conduta  mais  gravosa,  evitando-se,

assim,  indesejada  imputação  objetiva,  incumbindo  ao  Órgão  de  Acusação

comprovar todos os elementos integrantes da definição típica.

Oportunamente,  transcrevo  orientações  doutrinarias  nesse

sentido.

Em um Estado que consagra o princípio da presunção de
inocência,  não  se  pode  admitir  que  o  dolo  seja
presumido, sob pena de inequívoca violação à regra do
in dubio pro reo. De modo algum estamos afirmando que
está dispensada a prova do elemento subjetivo, sob pena
de  se  permitir  verdadeira  espécie  de  responsabilidade
penal  objetiva.  Na  verdade,  recai  sobre  a  acusação  o
ônus  da  prova  quanto  ao  dolo,  devendo  sua
comprovação ser feita a partir dos elementos objetivos do
caso concreto.(…)

Do  lado  do  ônus  da  prova  da  acusação,  dúvidas  não
restam quanto à necessidade de um juízo de certeza por

Desembargador João Benedito da Silva
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parte  do  magistrado.  Afinal,  em  virtude  da  regra
probatória  que  deriva  do  princípio  da  presunção  de
inocência,  tem-se  que  somente  é  possível  um decreto
condenatório quando o magistrado estiver convencido da
prática do delito por parte do acusado.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal:
volume único. 5 ed.Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p.
609/610).

Eis  o  seguinte  aresto,  trilhando  o  mesmo  posicionamento,  no

sentido  de  que  a  ausência  de  provas  cabais  do  intuito  de  comércio  do

entorpecente possibilita a desclassificação da imputação de prática de tráfico

de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) para o consumo de entorpecentes

(art. 28 do mesmo diploma):

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA DESTINAÇÃO
COMERCIAL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IN
DUBIO  PRO  REO.  CONFISSÃO  DO  PORTE  DE
DROGA  PARA  CONSUMO  PRÓPRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28
DA  LEI  Nº  11.343/06.  NECESSIDADE.  RECURSO
PROVIDO.  1.  Embora  reste  incontroverso  no
caderno processual a materialidade e a posse do
entorpecente  pelo  acusado,  não  há  provas
inequívocas  da  participação  dele  no  comércio
ilícito  de  drogas,  sendo,  portanto,  impositiva  a
desclassificação para o delito de uso, até mesmo
pela reduzida quantidade apreendida e ausência de
qualquer  indicativo  de  que  ele  se  dedique  à
traficância.  2.  Recurso  provido.  (TJMG;  APCR
1.0481.13.015173-3/001;  Rel.  Des.  Eduardo  Brum;
Julg. 10/09/2014; DJEMG 16/09/2014) (SEM GRIFOS
NO ORIGINAL)

Também a respeito da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33  DA  LEI  Nº  11.343/06.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PALAVRA DOS
POLICIAIS.  DÚVIDAS  SOBRE  AS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO. 1.  O réu
foi  condenado  pela  prática  do  crime  de  tráfico  de

Desembargador João Benedito da Silva
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drogas, na forma do art. 33, §4º, da Lei de drogas, à
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, substituída por duas penas privativas de
direitos,  consistentes  em  prestação  de  serviço  à
comunidade  e  prestação  pecuniária  no  valor  de  01
salário mínimo, além de pagamento de 600 dias-multa
à  razão  de  1/30  do  salário  mínimo.  Em  recurso,  a
defesa alega,  em síntese,  que o conjunto probatório
dos  autos  é  insuficiente  para  sustentar  um  Decreto
condenatório  do  acusado.  Indica,  no  ponto,  que  a
prova cinge-se à palavra dos policiais militares, além
de não estar provada a traficância. Refere que o réu é
usuário  de  drogas.  Alternativamente,  pede  que  sua
conduta seja desclassificada para aquela prevista no
art. 28 da Lei de drogas. 2. Não houve dúvida que a
droga  foi  apreendida  com  o  acusado.  O  relato  dos
policiais  assim  como  a  confirmação  do  réu  foi
suficiente para demonstrar que ele trazia consigo 21
pedras  de  crack,  sem  peso  definido.  3.  Havendo
dúvida entre as modalidades de "trazer consigo"
do  crime  do  art.  33  e  do  art.  28,  ambos  da  Lei
antidrogas,  condutas  que são congruentes,  deve
ser considerada aquela mais favorável ao réu, qual
seja, a indicativa da posse para consumo próprio,
operando-se a desclassificação e remetendo-se os
autos ao jecrim para processo e julgamento. 4. Da
análise  dos  requisitos  do  art.  28,  §2º,  da  Lei  nº
11.343/06, que oferecem parâmetro para indicar a
destinação  da  droga,  não  se  extrai,  no  caso,
elemento  que  possa  afastar  a  possibilidade  de
posse  para  consumo  pessoal  exclusivo.  Não  há
elementos  que  indiquem  a  traficância,  além  da
apreensão  da  droga.  Apelação  parcialmente
provida.  (TJRS;  ACr  498894-82.2013.8.21.7000;
Alvorada;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Júlio
Cesar  Finger;  Julg.  13/08/2014;  DJERS 17/09/2014)
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Logo, em que pesem os valiosos argumentos apresentados pelo

douto representante do Ministério Público, inexistindo prova segura acerca da

destinação  mercantil  das  drogas  apreendidas,  necessário  se  faz  manter  a

desclassificação  operada  em  primeira  instância,  pois  encontra-se

caracterizado, em tese, o delito inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Pelos argumentos expostos, nego provimento ao recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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