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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO
DE  ENTORPECENTE.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  ART.  33  DA  LEI  11.343/06
PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONFIGURAÇÃO DO
TRÁFICO.  PROVA  ROBUSTA  DA  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DELITIVAS. REDUÇÃO  DA  PENA
DE  MULTA.  PROPORCIONAL.  AFASTAMENTO  DA
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  VALORADA
NEGATIVAMENTE.  APLICAÇÃO,  DE  OFÍCIO,  DAS
ATENUANTES  DA CONFISSÃO  E  DA MENORIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

–  A  prova  material  produzida  neste  processo  conduz,
firmemente, ao fato de que o réu/apelante, incorreu no crime de
tráfico de drogas, pois as substâncias encontradas transportadas
por ele, evidenciam a comercialização de entorpecentes, além da
forma  como  estavam  acondicionados  e  dos  materiais
comumente  utilizados  para  a  divisão  e  embalagem  da
substância.

– O magistrado primevo, utilizando-se de sua discricionariedade
regrada pelo art.  59, I do CP, aplicou corretamente a pena de
multa em 188 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) sob o
valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que está à
míngua do mínimo legal cominado para o delito do art. 33 da lei
11.343/06 (de 500 dias-multa), sendo impossível sua fixação a
menor.

-  Os atos  infracionais  praticados pelo acusado quando menor
não  se  prestam  a  valorar  negativamente  tal  circunstância
judicial, tampouco a exasperar a pena-base, motivo pelo qual a
afasto.



-  Na segunda fase da dosimetria penal, reconheço as atenuantes
da confissão e da menoridade em favor do réu.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em harmonia com o parecer ministerial,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo mas, de ofício, reduzir a pena, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face
de  André  Paulo  da  Silva  Júnior,  dando-o  como  incurso  nas  sanções  do  delito
tipificado no  art. 33 da lei 11.343/06 – tráfico de drogas, nos autos da ação penal
acima numerada que tramita perante a vara de entorpecentes da comarca de Campina
Grande.

Narra a denúncia que no dia 8 de dezembro de 2016, por volta
das  14:15h,  nas  proximidades  do  Beco  do  Vulcão,  José  Pinheiro,  nesta  cidade,  o
denunciado foi preso guardando entorpecente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

Segundo relatos colhidos na instância inquisitorial, policiais em
serviço na VTR6289, faziam rondas de rotina no bairro José Pinheiro, momento em que
perceberam a presença de vários  indivíduos,  que foram abordados.  Ato seguinte,  os
policiais  perceberam  que  o  denunciado,  que  residia  em  uma  casa  ali  localizada,
começou a jogar objetos por trás do imóvel, fato este visto por uma janela que estava
aberta. Ao abrir a porta da casa, o denunciado foi interpelado sobre seu comportamento
e afirmou que não tinha jogado nada, autorizando a polícia a verificar o local.

Depreende-se  do  caderno  processual  que  a  polícia  realizou
buscas no local e encontrou substância entorpecente semelhante a maconha, pesando
13,7g (treze gramas e sete decigramas), vários sacos plásticos para embalagens, duas
facas, uma tesoura, um rolo de fita adesiva e um martelo, conforme auto de apreensão e
apresentação de fls. 11 e laudo preliminar de fl. 13. Além disso, foi encontrada na bica
do telhado da casa vizinha a importância de R$238,00 (duzentos e trinta e oito reais),
em notas e moedas de diversos valores.

Ao  ser  ouvido  na  esfera  policial  o  denunciado  afirmou  que
reconhece os sacos de embalagens plásticas e a substância semelhante a maconha como
sendo de sua propriedade.

Por  isso,  considerando  que  existem  indícios  suficiente  de
autoria,  bem como prova da  materialidade  do  crime,  o  Ministério  Público  ofereceu
denúncia contra ora apelante.

Em sentença de fls. 97/99,  o magistrado Philipe Guimarães



Padilha Vilar,  condenou o réu, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33
da lei  11.343/06), à pena definitiva de 1 (um) ano, 10 (dez)  meses e  15 dias de
reclusão, além de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa a razão de 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto,
com base no art. 2º, §1º da lei 8.072/90. 

Explico:  A  pena-base foi  fixada  em 5  (cinco)  anos,  7  (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 632 (seis centos e trinta e dois) dias-multa, à
razão de 1/30 do salário-mínimo. O juízo deixou de aplicar as atenuantes da confissão
e da menoridade sob o argumento de que a pena já se encontrava no mínimo legal. À
míngua de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, manteve-se a pena provisória
no mesmo  quantum na segunda fase da dosimetria.  Na terceira fase, considerando a
causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de drogas, a pena foi reduzida em
2/3 (dois terços), tornando-se definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30  (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto.
Ato contínuo,  substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos pelo prazo fixado na sentença, uma vez que o réu preenche os requisitos do
art. 44 do CP. Decretou, ainda, a perda da quantia apreendida em favor da União e os
demais objetos destruídos, bem como seja incinerada a droga.

Inconformado, o  acusado  interpôs  apelação  criminal (fls.
117/125) a esta Corte, alegando, em síntese,  não haver prova da autoria que lhe foi
atribuída,  devendo ser absolvido por insuficiência de provas para a condenação.  De
forma subsidiária, requer a desclassificação do crime para o art. 28 da lei 11.343/06

Em  contrarrazões,  o  parquet  pugnou  pelo  desprovimento  do
recurso (fls. 127/131).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer do
ilustre Procurador de Justiça José Roseno Neto, opinou pelo provimento parcial do
apelo (fls. 135/138), para que seja refeita de ofício a dosimetria penal, aplicando as
atenuantes de menoridade e da confissão.

É o relatório. VOTO:

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

1. Autoria e materialidade do tráfico. Desclassificação descartada.

O recorrente,  interpôs  o  apelo  aduzindo  não haver  nos  autos
provas  hábeis  quanto  a  sua  autoria  a  ensejar  o  édito  condenatório,  pois  não  estaria
suficientemente comprovado o crime de tráfico de drogas, pugnando por sua absolvição.
Sustenta que a droga apreendida se destinava ao seu próprio consumo, motivo pelo qual
requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 33 da lei 11.343/06
para o tipo do art. 28 da lei 11.343/06. 

Embora não negue a posse do material ilícito recolhido no dia
do fato, a defesa pugnou pela desclassificação do tráfico de drogas (art. 33, caput da



lei  nº  11.343/06) para  o  delito  descrito  no  art.  28  da  mesma lei,  dizendo  que  o
apelante detinha a droga para o próprio consumo. A tese, contudo, não têm fôlego
algum  para  prosperar,  não  merecendo  censura  o  julgamento  hostilizado  neste
recurso.

Deveras,  a  prova  técnica  atesta  a  natureza  ilícita  das
substâncias  apreendidas (Laudo  nº  02030512201611851  de  constatação  de  fls.
42/43),  estando demonstrada,  evidentemente,  a  materialidade do crime.  Da mesma
maneira, a autoria é inquestionável, diante da confissão extrajudicial do recorrente
(fl. 09) e do  depoimento de  Wellington Ferreira de Sousa e Carlos Alberto Soares
Ferreira, militares encarregados da diligência policial, prestado em juízo (mídia de fl.
70).

De fato, toda a prova material produzida neste processo conduz,
firmemente, ao fato de que o réu/apelante, incorreu no crime de tráfico de drogas, pois
as substâncias encontradas transportadas por ele, quais sejam: 13,7 (treze gramas e sete
decigramas) de maconha, além de sacos plásticos, facas, tesoura, rolo de fita adesiva e
um  martelo,  evidenciam  a  comercialização  de  entorpecente,  levando-se  em
consideração, inclusive, a forma como estavam acondicionados.

Nesse  sentido,  destaco  os  elementos  fundamentais  a  essa
conclusão, o inquérito policial de fls. 06/38, auto de apreensão e apresentação de
fls. 16/17, Laudo nº 02030512201611851 de constatação de fls. 42/43, atestando o
resultado  positivo  para  a  substância  cannabis  sativa  (maconha),  além  dos
depoimentos judiciais das testemunhas ministeriais e do próprio réu/apelante, que
confirmam, com convicção, as informações de que foram apreendidas, na posse do
apelante, a droga citada. Senão vejamos:

A testemunha  do  Ministério  Público, Carlos  alberto  soares
ferreira, policial militar, (mídia de fl. 70), afirmou em juízo:

“(…) que confirma o depoimento que prestou em sede policial; que percebeu
uma  movimentação  estranha  no  beco  onde  se  localiza  a  casa  na  qual  o
acusado  guardava  as  drogas  e  as  embalava;  que  dentro  da  casa  onde  o
acusado entrou, ao fazer uma revista, encontraram maconha e uns materiais
comumente utilizados para embalar maconha. O dinheiro estava em cima do
telhado, que uma parte da maconha estava já embalada e a outra não. Que o
réu confessou aos policiais que a droga se destinava à comercialização; que
não  conseguiram  localizar  o  restante  da  droga  que  o  acusado  jogou  ao
perceber a presença da polícia(…).”

A  testemunha  arrolada  pelo  Ministério  Público,  Welligton
Ferreira de Sousa, policial militar (mídia de fl. 70), informou:

“(…)  que  confirma  o  depoimento;  que  ao  fazer  a  ronda,  havia  uma
movimentação estranha e resolveram fazer uma abordagem; que ao chegarem
no beco onde se localiza a casa do acusado, local onde ele guardava as drogas
e  os  materiais  comumente  utilizados  para  a  traficância  perceberam que o
agente se dirigiu rapidamente para dentro da casa com o fim de se desfazer da
droga que lá havia; que quando o acusado saiu da casa foi indagado sobre seu
nervosismo e o que havia dentro da casa e ao entrarem para fazer a revista
encontraram uma  quantidade  dividida  de  maconha  e  outra  inteira;  que  o
dinheiro trocado se encontrava na bica;  que o réu confessou que vendida



droga, no entanto o resto da droga que o réu jogou ao perceber a presença da
polícia, os policiais não conseguiram encontrar”.

Vê-se, pois, que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo
parquet, são uníssonos e firmes, confirmando a autoria delitiva, bem como os objetos
apreendidos pertencentes ao agente demonstram a materialidade do crime, não havendo
que se falar em desclassificação do delito, tampouco absolvição.

Dessarte,  entendo  comprovado,  à  saciedade,  que  o  agente
praticou o crime que lhe foi imputado (tráfico de drogas), não sendo cabível a invocação
do brocardo  in dubio pro reo,  mormente a quantidade, natureza e acondicionamento
com elementos indicativos da mercancia.

2. Da pena de multa.

 O magistrado primevo,  utilizando-se de sua discricionariedade
regrada pelo art. 59, I do CP, aplicou corretamente a pena de multa em 188 dias-multa à
razão de 1/30 (um trinta avos) sob o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
que está à míngua do mínimo legal cominado para o delito do art. 33 da lei 11.343/06
(de 500 dias-multa), sendo impossível sua fixação a menor.

Ressalte-se  ter  sido  arbitrado  o  valor  da  pena  pecuniária  no
mínimo legal de 1/30, proporcionalmente ao crime praticado e a condição financeira do
acusado.  Desse  modo,  não  deve  prosperar  a  insurgência  sob  a  alegação  de
hipossuficiência do réu.

3. Do reconhecimento, de ofício, das atenuantes da menoridade e da confissão.

O juízo singular houve por bem condenar André Paulo da Silva
Júnior pelo  crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  lei  11.343/06),  em  sentença
impugnada por este. Ocorre que, em análise detida dos autos e em atenção ao parecer
ministerial, mostra-se imperiosa a readequação da dosimetria penal, haja vista não
ter  o  magistrado  de  piso  prezado  pela  aplicação  das  atenuantes  da  confissão  e  da
menoridade na segunda fase.

As  críticas  sumariadas  acima,  permissa  venia,  prosperam,
merecendo reparos o julgamento hostilizado. 

No primeiro tema  , o juízo a quo considerou, para fixação da
pena-base, uma circunstância judicial em desfavor do recorrente: a conduta social.
Considerando  a  fundamentação  por  ele  utilizada,  apenas  a  conduta  social
(“negativa,  pois possui  extensa ficha processual,  se envolvendo enquanto menor na
prática  de  inúmeros  atos  infracionais”)  não  poderia  ser  utilizada.  Ora,  os  atos
infracionais praticados  pelo  acusado  quando  menor  não  se  prestam  a  valorar
negativamente  tal  circunstância  judicial,  tampouco  a  exasperar  a  pena-base,
motivo pelo qual a afasto. Segundo precedentes do STJ, atos infracionais não podem
ser considerados maus antecedentes para exasperação da pena-base (STJ 5ª Turma HC
289.098/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/05/2014). 

Dessa maneira,  fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 6 (seis)
meses de reclusão, mantendo-se a multa nos mesmos patamares fixados no juízo a quo.



Na segunda fase,  reconheço as atenuantes da confissão e da
menoridade em  favor  do  réu,  fixando  a  pena  provisória  em  5  (cinco)  anos  de
reclusão, permanecendo a pena de multa no quantum fixado pelo juízo de primeiro
grau. Não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição do  §4º,
art.33 da lei 11.343/06, mantenho a redução da pena no patamar fixado anteriormente
de 2/3 (dois terços) e, à míngua de quaisquer outras causas de aumento e diminuição de
pena, torno-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 188
(cento e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
dos fatos, a ser cumprida em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º, “c” do CP.

Mantenho a  substituição da pena privativa de liberdade por
duas  restritivas  de  direito consistentes  na  prestação  de  serviços  à  comunidade  e
prestação pecuniária, nos mesmos termos em que fixou o juiz a quo.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO, porém
reconheço, de ofício, as atenuantes da menoridade e da confissão, tornando a pena
definitiva em  1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 188 (cento e oitenta
e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser
cumprida em regime aberto, mantendo incólumes os demais termos da sentença. 

Não havendo recurso especial ou extraordinário, remetam-se
os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja recurso especial ou
extraordinário, expeça-se guia de execução provisória, antes do encaminhamento
do processo à presidência do tribunal de justiça.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  no  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  também  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  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  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




