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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000020-52.2017.815.0761 – Vara Única da Comarca
de Gurinhém
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Adeilton Vieira de Souza
DEFENSOR: Adão Soares de Sousa
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO
DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. TESE DE INEXISTÊNCIA DE
PROVAS  PARA  CONDENAÇÃO.  DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS
COMPROVADAS.  ROBUSTO  ACERVO  DE  PROVAS
MATERIAIS  E  DEPONENCIAIS  CONSTANTES  DO
PROCESSO.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CONSTATAÇÃO
DE  QUE  O  RÉU  SE  DEDICA  A  TRAFICÂNCIA.
INDEFERIMENTO  QUE  SE  IMPÕE.  PLEITO  DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POR
PENAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.  SANÇÃO  MANTIDA  NOS
PATAMARES  INDICADOS  PELO  JUÍZO
MONOCRÁTICO.   DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Na hipótese vertente,  e  em que pese a tese de negativa de
autoria  delitiva,  levantada  pelo  réu  em  seu  interrogatório
judicial,  as  diversas  evidências  materiais  e  deponenciais
coligidas aos autos se constituem em sólido acervo probatório,
apto a lastrear o decreto condenatório ora fustigado.

- A aplicação da minorante fracionária prevista no § 4º do art.
33, da Lei nº 11.343/2006 não tem lugar, quando sobejamente
comprovado que o réu, em que pese não integre organização
criminosa, dedica-se à traficância, fazendo do crime seu meio
de vida.

-  O pleito  recursal  de  substituição da privação de  liberdade
cominada por penas restritivas de direito segue a mesma sorte
do  requerimento  de  redução  de  pena  a  que  estavam
condicionados e devem, portanto, ser improvidos, posto que a
reprimenda  permanecerá  delineada  nos  moldes  estabelecidos
na sentença prolatada pelo juízo primevo.



- Recurso a que se nega provimento.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR  PROVIMENTO  ao  apelo,  nos
termos do voto do relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de  apelação criminal interposta por  Adeilton Vieira
de Souza, em face da sentença de fls. 97/101, prolatada pelo Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Gurinhém, Dr.  Glauco Coutinho Marques,  nos autos  da ação
penal supranumerada,  promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que
julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime de
tráfico ilícito de substância entorpecente (art.  33,  caput,  da Lei nº 11.343/2006),
imputando-lhe uma pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses
de reclusão (considerado tempo de prisão provisória de três meses, para fins de
detração), no regime semiaberto, cumuladas com 600 (seiscentos) dias multa, no
valor unitário  de  1/30  (um trinta  avos)  do salário  mínimo,  vigente  à  época do
crime.

Os  fatos  são  narrados  pela  denúncia,  nos  termos  que  ora  se
transcreve:

"(...) Infere-se dos autos que a Policia Militar recebeu uma delação anônima
dando conta de que o denunciado ADEILTON VIEIRA DE SOUZA estaria
comercializando  maconha  no  conjunto  Vila  Nova,  Município  de
Gurinhém/PB.

Empreendidas diligências no local, o denunciado foi identificado em posse
de 06 (seis) papelotes  de maconha e 12 (doze) cédulas  de R$ 2,00 (dois
reais) amassados e 04 (quatro) moedas de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos),
destinadas à traficância, conforme se infere do auto de apreensão de fl. 09.

A forma de  acondicionamento  da  droga apreendida,  qual  seja,  pequenas
porções de maconha distribuídas em 06 (seis) papelotes confeccionados em
plástico  e  papel  alumínio,  demonstram que  o  destino  do  material  era  a
traficância.

Ademais, foi encontrado em poder do denunciado o montante de R$ 25,00
(vinte e cinco reais), distribuídos em cédulas de pequeno valor, quais sejam,
R$ 2,00 (dois reais) e moedas de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos).

Foi juntado aos autos laudo de apreensão da droga, fl.  06, bem como os
laudos de constatação, à fl. 08, atestando que foi aprendido 4,35g (quatro
gramas e trinta e cinco decigramas) de maconha.

Ouvido em sede policial, fl. 04, o denunciado negou a autoria delitiva.

Desta  feita,  assim  agindo,  está  o  denunciado  ADEILTON  VIEIRA DE
SOUZA incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, pelo
que oferece esta Promotoria de Justiça a presente denúncia, requerendo que,
uma vez recebida, após a defesa preliminar, seja o denunciado citado para
comparecer a interrogatório e demais atos processuais, em tudo observado o



rito previsto na Lei n° 11.343/2006. Pugna ainda pela oitiva das testemunhas
abaixo arroladas (...)”.

Irresignado, o réu interpôs a apelação de fl. 120.

Em suas razões recursais (fls. 121/127), o apelante aduz: (a) que
a  instrução  não  logrou  comprovar,  de  forma  cabal  e  indiscutível,  a  prática,  pelo
recorrente, do crime que tráfico de entorpecentes, sendo imperiosa a sua absolvição; (b)
que a pena cominada deve ser revista,  entendendo o apelante fazer jus à minoração
prevista  no § 4º,  do art.  33,  da Lei  nº 11.343/2006.  propugna, ainda neste  ponto,  a
substituição da pena eventualmente reduzida por restritivas de direito.

Nas  contrarrazões  das  fls.  129/132,  a  Promotoria  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
Procurador  Joaci Juvino da Costa Silva, no seu parecer de fls.  154/156, opinou pelo
integral desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO: 

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  neste  incidente  processual.  Não  há,  desse  modo,
nulidades permeando o procedimento.

O apelante, em suas razões, argumenta que a instrução não se
quedou capaz de comprovar, de forma cabal e indubitável, a prática, pelo réu, do crime
de tráfico de drogas.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir tal pretensão defensiva, posto que, a depeito
do que afirma o apelante em suas razões recursais, a autoria criminosa,  nos moldes
delineados  pelo  pórtico  inaugural  acusatório,  está  cabalmente  evidenciada,  não
pairando quaisquer dúvidas acerca de tais considerações.

De fato, e a despeito da tese negativa levantada pelo apelante em
seu interrogatório judicial,  toda a prova material produzida neste processo conduz
firmemente ao fato de que o réu detinha  ,   com destinação à mercancia ilícita  , uma
quantidade  de  substância  entorpecente  consistente  em  maconha, em  desacordo
com a legislação vigente.

Quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
destacam-se três elementos fundamentais a formação de culpa do apelante: (1)  o
auto de apresentação e apreensão (fl. 10), que descreve a substância e a quantia em
dinheiro trocado, encontradas na posse do réu; (2) o laudo de exame toxicológico nº
02.02.05.012017.00758, aportado no feito (fls.  57/60),  que elucida a natureza e a
quantidade  da  droga  apreendida,  qual  seja,  4,35  gramas  de  maconha,



acondicionadas  em 06 (seis)  embrulhos  pequenos,  envoltos  em plástico;  e  (3)  o
depoimento judicial das testemunhas, que confirmam, com certeza e convicção, as
informações de que foi apreendida, na posse do réu, a droga supracitada.

Ouvido  perante  a  autoridade  judiciária,  a  testemunha
Testemunha João Correia, Policial Militar (mídia de fl. 75), afirmou: 

"(...) que é Militar e efetuou a prisão do réu; que ratifica que o denunciado
pratica,  de  forma  corriqueira,  o  tráfico  de  entorpecentes  na  cidade  de
Gurinhém; que já tinha informações de que o réu traficava na cidade, mas
nunca tinha efetuado o flagrante do mesmo; que apreendeu 6 "dolazinhos" de
maconha na posse do réu, juntamente com R$ 25,00 trocados; que também
tem conhecimento que o réu traficava na localidade conhecida por "Bar de
Juarez", naquela cidade e comarca de origem; que avistou o réu passando um
negócio  pra  uma  pessoa,  ocasião  em  que  arrodiou  a  quadra  e  efetuou  a
abordagem do denunciado; que, no ato da abordagem, foram encontradas, n
aposse do réu, a droga e a quantia de dinheiro mencionada; (...)"

A  testemunha  Talles  Souza  Albino,  que  também  é  Policial
Militar  (mídia  de  fl.  75),  esclarece  que  estava  acompanhado  da  testemunha  João
Correia  no  dia  do  fato,  com quem também efetuou  a  abordagem e  prisão  do  réu.
Informou,  ainda,  que estavam efetuando uma patrulha  normal,  e  o sargento Correia
recebeu uma ligação, relativa a uma denúncia de tráfico de dorgas na Vila Nova. Disse
que,  chegando  lá,  fizeram  o  perímetro  e  avistaram  o  denunciado,  e,  ato  contínuo,
efetuaram a sua abordagem, com ele encontrando 6 "dolazinhos" de maconha,  e R$
25,00 trocados. Confirmou, por fim, que o denunciado pratica o tráfico de entorpecentes
na cidade de Gurinhém com frequência.

Em seu interrogatório judicial (mídia de fl. 75), o réu afirma que
é viciado em maconha, e havia adquirido a droga apreendida se destinava a consumo
pessoal. Asseverou, ainda, que o dinheiro encontrado na sua posse era proveniente de
um troco que havia recebido, na compra do leite de seu filho.

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo deduzido.

Por sua vez,  pretende o apelante a diminuição da reprimenda
que lhe fora cominada, com a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §
4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Compulsando os autos, verifica-se que tal irresignação também
não merece guarida, à luz das razões que passo a discriminar em sucessivo.

Isto porque, nada obstante tenha a legislação anti-drogas criado
situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui
considerá-la em favor do apelante, vez que, da instrução, apurou-se que o réu praticava
com contumácia o tráfico ilícito de entorpecentes, hipótese que não autoriza a aplicação
da causa minorante propugnada no apelo.

Em  outras  palavras,  a  aplicação  da  minorante  fracionária
prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 não tem lugar, quando sobejamente
comprovado que o réu,  em que pese não integre organização criminosa, dedica-se à
traficância, fazendo do crime seu meio de vida.

É extamente o que atesta o proibitivo inculpido no dispositivo



legal supra citado: verbis,

“Art. 33. (…)
(…)
§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes,  não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”.

De  igual  modo,  resta  indeferido  o  pleito  recursal de
substituição da privação de liberdade por duas penalidades restritivas de direito ou
por uma pena restritiva de direito e multa, posto que a referida substituição subsume-
se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o
condenado a pena inferior a 4 anos.

Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 5 (cinco) anos e
7 (sete) meses de reclusão, não é possível a pretendida substituição.

Permanece,  ademais,  inalterada a pena de multa cominada na
decisão ora atacada.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo íntegra a sentença vergastada.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação  pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC  126.292),  expeça-se  mandado  de
prisão.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de  Desembargador,  vogal).  Ausentes  justificadamente  os  Desembargadores  João
Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


