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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES.  NO INTERIOR
DE  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL.
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  APELO.  DESCLASSIFICAÇÃO.
ARTIGO  33,  §3º  DA  LEI  N.  11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA.
ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. USUÁRIA DE
DROGAS.  FATO  QUE  NÃO  IMPEDE  A
CONFIGURAÇÃO  DO  FATO  COMO  TRÁFICO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DOSIMETRIA.
REFORMA  IMPERIOSA.  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO  DO  §4º  DO  ART.  33.
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

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. Logo,
o  simples  ato  de   “trazer  consigo”  drogas  é
suficiente para adequar a conduta ao tipo penal
definido como “tráfico ilícito de entorpecente”.

A causa de diminuição de pena prevista no § 4º
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 constitui direito
subjetivo  do  condenado  por  tráfico  de  drogas,
logo,  desde  que  preenchidos  os  requisitos
necessários a sua aplicação - a saber, tratar-se de
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agente primário e de bons antecedentes, não se
dedique  a  atividades  criminosas  nem  integre
organização  criminosa  -  deve  o  magistrado
analisar  a  possibilidade  de  aplicar  ou  não  o
benefício.

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 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10
(DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, E MULTA,  NO REGIME SEMIABERTO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal  interposta por  Francisca Maria

Nunes da Silva face  a  sentença de fls.  105/106v,  proferida  pelo  Juízo de

Direito  da  2ª  Vara  da  comarca  de  Catolé  do  Rocha, que  julgando

procedente a  pretensão  punitiva  estatal,  condenou-a  a  uma  pena  de  05

(cinco) anos,  10 (dez)  meses e 13 (treze)  dias de reclusão, no regime,

inicial,  semiaberto,  e  583 (quinhentos e  oitenta  e  três)  dias-multa, pela

prática  do  crime  capitulado  no  art.  33,  “caput”  c/c  art.  40,  III  da  Lei  n.

11.343/06.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  109/119),  a  Apelante  aludiu  a

ausência de prova da traficância, eis que inexistiria prova concreta de que a

droga era  realmente  de  sua  propriedade,  nem de que tinha  a  intenção  de

comercializá-la.

Relatou que em caso de se considerar que o material apreendido

seria, realmente, de sua propriedade, deveria, consequentemente, se concluir

que a droga era para uso próprio diante de sua pequena quantidade, sendo,

assim,  ser  absolvida,  nos  moldes  do  art.  36,  VI  do  CPP,  ou  procedida  a
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desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 ou para o tipo do §3º do

art. 33 da mesma Lei, na modalidade “compartilhamento”.

Contra-arrazoando (fls. 124/127), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção in totum da sentença condenatória.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira,  exarou parecer,  de fls.  142/153,  opinando

pelo parcial  provimento do apelo para que seja mantida a condenação mas

reformada a pena.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia  em desfavor de  Francisca Maria Nunes da Silva imputando-lhe a

prática  do  crime  capitulado  no  art.  33,  “caput”  c/c  art.  40,  III  da  Lei  n.

11.343/06, por ter sido flagrada, no dia 05 de março de 2016, trazendo consigo,

substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação

legal,  nas  dependências  de  estabelecimento  prisional  situado  na cidade de

Catolé do Rocha/PB.

Processado,  regularmente,  o  feito,  o  Juízo  primevo julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Francisca Maria Nunes

da Silva a uma pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de

reclusão,  no regime,  inicial,  semiaberto,  e  583  (quinhentos  e  oitenta  e

três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33, “caput” c/c art.

40, III da Lei n. 11.343/06.

Irresignada,  a  Apelante  ofertou  recurso  apelatório,  aludindo  a

ausência de prova da traficância eis que inexistiria prova concreta de que a

droga era  realmente  de  sua  propriedade,  nem de que tinha  a  intenção  de

comercializá-la.
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Relatou que em caso de se considerar que o material apreendido

seria, realmente, de sua propriedade, deveria, consequentemente, se concluir

que a droga era para uso próprio diante de sua pequena quantidade, sendo,

assim,  absolvida,  nos  moldes  do  art.  36,  VI  do  CPP,  ou  procedida  a

desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 ou para o tipo do §3º do

art. 33 da mesma Lei, na modalidade “compartilhamento”.

Pois bem. A materialidade restou,  suficientemente, comprovada

por intermédio do termo de apresentação de fls.  11/12, laudo de exame de

constatação  de  drogas  à  fl.  19  e  laudo  definitivo  de  fls.  88/89,  as  quais

constatam a apreensão de 53,98g de maconha.

Por sua vez, a autoria se fez, irrefutavelmente, demonstrada por

intermédio  da  confissão  da  ré  associada  às  declarações  testemunhais.

Vejamos:

O agente penitenciário do Presídio Padrão Manoel Gomes, César

Rodrigo Martins de Azevedo, disse:

[…] Que, por volta das 09h30, desta data, foi solicitado
pela  agente  penitenciária  Clara  Priscila,  uma  das
agentes responsáveis pela revista íntima feminina das
visitantes, para ajudar na contenção da acusada, após
ter  flagrado  esta  trazendo  uma  porção  de
aproximadamente 40 (quarenta) gramas de maconha
em suas partes íntimas, e se exaltado tentando fugir
do Presídio; que o depoente conteve a acusada, tendo
esta  confessado  que  havia  entrado  com  a  referida
maconha,  acondicionada  em  um  preservativo
(camisinha)  para  entregar  ao  seu  companheiro  e
apenado João Silvestre da Silva Júnior; que segundo
as informações das agentes penitenciárias, a acusada,
após ser descoberta e tentar fugir, acabou contribuindo
e  retirando  toda  a  droga  ilícita  que  trazia  em  suas
partes  íntimas,  não  tendo  sido  mais  necessário
encaminhá-la para o Hospital Regional de Catolé do
Rocha/PB […] (fl. 05)

Versão essa ratificada sob o crivo do contraditório (mídia digital de

fl. 75).
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A agente penitenciária, Clara Priscila de Oliveira Sousa, referida

acima, confirmou:

[…] que por volta das 09h00, desta data 905/03/2016)
durante  uma  revista  íntima  realizada  na  visitante
Francisca Maria Nunes da Silva verificou que esta, ao
levantar o vestido evitou mostrar suas partes íntimas,
parecendo  estar  escondendo  algo;  que  quando
questionada porque estava se comportamento daquela
forma, a acusada afirmou que estava menstruada, se
negando a  mostrar  suas partes  íntimas;  que ao ser
informada  pela  depoente  que  ia  ser  conduzida  ao
Hospital  Regional  de  Catolé  do Rocha para  realizar
exame mais específico, tentou fugir do Presídio mas
acabou  confessando  e  contribuindo,  tendo  realizado
os agachamentos solicitados pela depoente e retirado
de suas partes íntimas uma porção de maconha, de
aproximadamente  40  (quarenta)  gramas;  que  a
depoente  esclarece  que  a  referida  droga  estava
acondicionada em uma camisinha, estando visível em
sua roupa íntima (calcinha);  que não foi  encontrada
mais nenhuma droga ou objeto ilícito com a acusada
Francisca  Maria  Nunes  da  Silva;  que  a  mesma
confessou que ia ser entregue ao seu companheiro e
apenado  João  Silvestre  da  Silva  Júnior;  que  a
declarante  esclarece  que  estava  acompanhada  da
Agente  Penitenciária  Débora  Gomes  Soares  do
Nascimento, a qual a ajudou na revista íntima, tendo
presenciado tudo. (fl. 06)

Em sede judicial (mídia digital de fl. 75), confirmou todo o exposto,

relatando que quando da revista íntima da ré, percebeu um volume diferente na

calcinha da ré, motivo pelo qual pediram para olhar melhor e constataram que

ela portava droga, a qual seria aparentemente maconha.

A  ré  Francisca  Maria  Nunes  da  Silva,  quando  de  seu

interrogatório extrajudicial, confessou:

Que foi presa em flagrante hoje, dia 05 de março de
2016,  sábado,  por volta das 09h30,  pelo fato de ter
praticado crime de tráfico de drogas, fato ocorrido por
volta das 09h00, do dia 05/03/2016, sábado, na cidade
de  Catolé  do  Rocha/PB;  que  durante  uma  revista
íntima,  na  oportunidade  em  que  ia  visitar  seu
companheiro  João  Silvestre  da  Silva  Júnior,  o  qual
cumpre pena naquele presídio, foi flagrante com uma
porção  de  maconha,  com  aproximadamente  40
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(quarenta)  gramas  de  maconha,  acondicionada  em
uma camisinha, dentro de sua roupa íntima (calcinha);
que a interrogada afirma que, de início, quis negar às
agentes penitenciárias que estava levando droga para
o Presídio,  tendo se exaltado,  mas depois  que elas
explicaram que a interrogada iria fazer um exame no
Hospital  Regional  de  Catolé  do  Rocha,  acabou
confessando  e  contribuindo  com as  agentes;  que  a
partir  de  então  passou  a  fazer  tudo  o  que  foi
determinado pelas agentes penitenciárias, inclusive os
agachamentos,  tendo sido constatado que a mesma
levava  apenas  a  referida  droga;  que  numa  visitar
anterior,  na  quarta-feira  (02/03/3016),  seu
companheiro  havia  lhe  pedido  para  levar  uma
porção de maconha pois o mesmo é usuário  da
referida  droga;  que  a  interrogada  também  é
usuária  de  droga  ilícita  (maconha);  que  foi  a
primeira vez que fez isso; que está arrependida; que
adquiriu a maconha com um homem, porém não sabe
dizer o nome, em Catolé do Rocha […] (fl. 07).

Em sede de interrogatório judicial (mídia digital de fl. 75), disse ser

viciada em maconha, há 05 (cinco) anos, sendo verdadeira a acusação contra

si feita. Relatou que, no fatídico dia, foi  visitar o apenado João Silvestre da

Silva e que entrou com maconha (de 30g a 40g) no Presídio para consumir

com ele lá dentro.

Diante  do  quadro  fático  ora  exposto,  há  de  ser,  inicialmente,

considerado  que  o  peso  médio  de  um  cigarro  de  maconha  é  de,

aproximadamente, 01 (um) grama; logo, verificando que a ré portava consigo o

suficiente para 54 (cinquenta e quatro) cigarros, tal circunstância inibe, desde

já, que o fato seja tipificado nos moldes do §3º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,

que  trata  de  oferecimento  de  droga,  especificamente,  para  consumo

compartilhado.

É que, por mais que a ré alegue que a droga foi levada por ela ao

Presídio apenas para consumir com o apenado João Silvestre durante todo o

dia de visita,  denota-se a inveracidade da informação diante da quantidade

com ela apreendida, suficiente para seu consumo e venda no estabelecimento

prisional.
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Outrossim, a figura do artigo 33 da Lei 11.343/06 traz, em seu tipo

penal, diversas condutas, punindo quem pratica qualquer uma delas (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),  independentemente  da

destinação dada à droga.

Destarte,  muito  embora  se  alegue  a  insuficiência  de  provas

quanto à intenção da ré em traficar  as drogas ilícitas apreendidas,  exigir  a

comprovação de uma modalidade de dolo específico (destinação comercial)

inexistente no artigo 33 da Lei de Tóxicos é distinguir onde a lei não o faz.

Ademais, diante do exposto, vê-se que as provas não são frágeis

ou insuficientes para o decreto condenatório,  restando insubsistente o pleito

absolutório  por  estar  configurado o  tráfico, como delito  formal,  de perigo

abstrato e de múltiplas condutas, que prescinde da comprovação de atos

efetivos de mercancia. Em consonância com o disposto:

Para a caracterização do delito capitulado no art.
33 da Lei 11.343/06, a lei não exige que o agente
seja  flagrado  no  ato  da  venda  da  droga  ou  do
fornecimento  da  substância  entorpecente  a
terceira pessoa. Trata-se de delito permanente que
se consuma com a detenção do tóxico pelo agente.
Portanto, para a configuração do tráfico, basta que
conduta se subsuma em um dos verbos do tipo
legal, no  caso,  trazer  consigo  substâncias
entorpecentes  destinadas  ao  tráfico.  (TJMG  -
Apelação  Criminal  1.0120.13.000169-2/002,
Relator(a):  Des.(a)  Luziene  Barbosa  Lima  (JD
Convocada) , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
02/02/2016, publicação da súmula em 17/02/2016)

Desta  forma,  a  condenação,  no  caso  em  atento,  é  medida

imperiosa,  por  existir  nos  autos  um  conjunto  probatório  harmônico  e

consistente para tanto, não havendo, também, que se falar em desclassificação

do crime de tráfico ilícito para o consumo pessoal descrito no artigo 28 da Lei

n.º 11.343/06.
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É  que,  diante  do  que  fora  colhido  no  caderno  processual,  a

pretensa desclassificação do delito para uso, previsto no artigo 28 da referida

lei,  não  merece  ser  acolhida,  uma  vez  que  o  elenco  probatório  conseguiu

demonstrar de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de tráfico

previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Ora, esclarece o §2º do artigo 28 que para se determinar se a

droga  apreendida  destinava-se,  ou  não,  para  o  consumo  pessoal,  deve  o

magistrado se ater à natureza e a quantidade do material ilícito, além do local e

das condições em que se desenvolveu o flagrante, entre outras circunstâncias.

No presente caso, repita-se, foi barrada a entrada de quantidade significativa –

ainda que pequena - de maconha (53,98g) em estabelecimento prisional. 

Ressalta-se, também, que ao contrário do que veio a ser dito pela

apelante, o fato de a mesma afirmar que é usuária 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,
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).

Neste diapasão, a defesa não conseguiu rebater as acusações,

não  trazendo  aos  autos  nenhuma  prova  capaz  de  desautorizar  a  decisão

condenatória.
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Conclui-se,  então,  que,  se  a  decisão  fora  baseada  em provas

contundentes e firmes, no sentido de confirmar a existência do crime, diante da

prova  da  materialidade  e  a  autoria  atribuída  à  ré  no  evento  criminoso,  o

decisum monocrático não merece nenhum reparo, devendo ser a condenação

mantida nas mesmas linhas em que veio a ser originalmente estabelecida.

No  entanto,  no  quer  pertine  à  dosimetria  há  de  ser  procedida

reforma, conforme elucidado no parecer da douta Procuradoria de Justiça. Para

tanto, inicialmente, transcrevo a dosimetria da sentença ora objurgada:

Passa-se, então, à dosimetria da pena, na forma do
art.  68  do  Código  Penal,  avaliando
pormenorizadamente as circunstâncias do art.  59 do
mesmo diploma legal.
1.  Natureza  e  quantidade  de  droga  apreendida:
verifica-se que a quantidade de droga apreendida com
a  acusada  fora  relativamente  pequena,  motivo  pelo
qual  deixa-se  de valorar  negativamente  a  sua  pena
neste ponto;
2. Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo o que
se valorar a esse respeito;
3. Antecedentes: conforme se depreende da certidão
de antecedentes criminais da acusada, a mesma não
possui  uma  sentença  condenatória  com  trânsito  em
julgado,  assim,  deixa-se de valorar  negativamente  a
presente circunstância;
4.  Conduta  social: sendo  tal  circunstância
relacionada  ao  comportamento  do  agente  no  seio
social, familiar e profissional, não se confundindo com
os antecedentes e a reincidência,  não há nos autos
qualquer informação sobre essa circunstância, sendo
que  a  ausência  desta  informação  não  pode  ser
interpretada de forma desfavorável à acusada, razão
pela qual deixa-se de valorá-la;
5.  Personalidade:  estando esta  circunstância  ligada
ao  caráter  do  agente  como  pessoa  humana  (sua
índole  e  temperamento),  entende  a  melhor  doutrina
que a sua valoração somente poderá ocorrer quando
presente  nos  autos  laudo  psicossocial  firmado  por
pessoa habilitada, eis que o magistrado não detém os
conhecimentos  técnicos  especializados  para  sua
aferição. Nestes termos, ausente nos autos qualquer
prova  que  possa  macular  esse  dado  pessoal  do
agente, deixa-se de valorar a presente circunstância;
6. Motivos: normais à espécie;
7.  Circunstâncias:  normais  à  espécie,  nada  tendo
que se valorar a esse respeito;
8. Consequências: são próprias do tipo penal, o que
já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a
se valorar, sob pena de incorrer em “bis in idem”;
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9. Comportamento da vítima: prejudicado, já que em
tal  espécie  de  delito  não  há  que  se  cogitar  sobre
comportamento da vítima.
Assim,  à  vista  das  circunstâncias  judiciais  acima
analisadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na  segunda  fase  da  dosimetria,  não  havendo
nenhuma circunstância atenuante a ser reconhecida,
bem como a incidência de circunstância agravante de
pena, mantenho a pena-base fixada.
Por  último,  constata-se  a  inexistência  de  qualquer
causa de diminuição, todavia, faz-se presente a causa
de aumento de pena prevista no art. 40, III da Lei n.
11.343/06,  razão  pela  qual  aumenta-se  a
supraestipulada, perfazendo-se o total  de 05 (cinco)
anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e
53 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.  (fl. 106)
(grifei).

As circunstâncias judiciais foram corretamente avaliadas, todas de

modo favorável à ré, motivo pelo qual foi a pena-base estipulada no mínimo

legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo

razão para reforma.

Não é o caso de aplicação da atenuante insculpida no artigo 65,

III,  “d”  do CP eis  que a pena foi  estipulada no mínimo legal,  não podendo

conduzir a uma redução abaixo deste patamar (súmula 231 do STJ).

No  entanto,  na  terceira  fase,  duas  reformas  haverão  de  ser

operadas: o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n.

11.343/06.

É que a Apelante preenche todos os requisitos definidos no §4º do

artigo supramencionado - quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não

se  dedicar  à  atividade  criminosa  e  não  integrar  organização  criminosa  –

fazendo jus à diminuição da pena em 1/6, resultando, assim, em uma pena de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em seguida, considerando a causa de aumento do artigo 40, III da

mesma  Lei,  aplica-se  ao  caso  a  fração  mínima  ante  a  inexistência  de

elementos que justifiquem um maior agravo. Nesse norte, aumento a sanção
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imposta  em 1/6  (um sexto),  resultando uma pena definitiva  de  04 (quatro)

anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias.

Não é o caso de conversão da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos (art. 44 do CP), nem mesmo de suspensão condicional da

pena (art. 77 do CP), ante o não preenchimento do requisito quantitativo (pena

privativa de liberdade não superior a 04 ou 02 anos, respectivamente).

Fixo o regime,  inicial,  de cumprimento da pena como sendo o

semiaberto.

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

mantendo a condenação,  redimensionar  a pena para 04 (quatro)  anos,  10

(dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime, inicial,

semiaberto.

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 Joaci Juvino da

Costa Silva, 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 12

(doze) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR


