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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO. CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.º  DO ART. 33 DA
LEI  Nº  11.343/2006  APLICADA NO  MÍNIMO  LEGAL.
ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTIDADE  E  NATUREZA  DA  DROGA
APREENDIDA.  MODULAÇÃO  DA  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO  EM  1/2.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

-  Na falta  de  parâmetros  legais  para  se  fixar  o quantum da
causa de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os
Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza
da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito,
podem servir  para  a  modulação de  tal  índice  ou até  mesmo
para  impedir  a  sua  aplicação,  quando  evidenciarem  o
envolvimento  habitual  do  agente  no  comércio  ilícito  de
entorpecentes. Precedentes.

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 DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, para reduzir a pena cominada ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Natanael  Vieira  Nunes,  vulgo “Júnior  Sombra”, foi
denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c o art.
16, caput, da Lei n. 10.826/03.



Narra a peça acusatória que no dia 17 de dezembro do ano de
2013, por volta das 19 horas, nas imediações do bairro Jardim Veneza, o acusado acima
identificado foi preso por trazer consigo substância estupefaciente destinada à venda,
bem como portando ilegalmente uma arma de fogo de uso restrito.

De  acordo  com  a  denúncia,  os  policiais  encontravam-se  em
ronda no bairro Jardim Veneza, buscando localizar possíveis traficantes de drogas que
estariam atuando na localidade, ocasião em que solicitaram ao proprietário da residência
de  n.  27  da  rua  Comerciante  Marilene  Maria  dos  Santos  que  saísse  da  referida
residência,  quando identificaram um homem empreendendo fuga com uma arma de
fogo na mão, posteriormente identificado como sendo o denunciado.

Durante a perseguição, o acusado teria jogado a pistola ao chão,
assim como uma mochila,  ao  tempo  em que  teria  tentado  adentrar  em um imóvel
vizinho.  Dentro  desta  residência,  inclusive,  operou-se  o  flagrante.  Nesta  ocasião,  o
denunciado teria informado aos policiais que estaria indo realizar o homicídio de um
indivíduo conhecido por “Cego”, no bairro das Indústrias.

Com o réu, foi apreendida considerável quantidade de drogas de
tipos variados sendo uma das substâncias análoga à cocaína e outra porção congênere à
maconha, além de uma balança de precisão e uma arma de fogo de calibre restrito.

Auto de prisão em flagrante (fls. 07/9).

Alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa, às fls.
104/106 e 115/120, respectivamente.

A sentença proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza Maria
Neiva de Oliveira, titular da Vara de Entorpecentes da Comarca desta Capital (fls.
126/135) condenou o réu, Natanael Vieira Nunes, à reprimenda de 07 (sete) anos e 02
(dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 450 (quatrocentos e vinte)
dias-multa, pelos crimes descritos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n.
10.826/03, em concurso material.

Irresignado, o réu, por sua defesa, interpôs o recurso apelatório
de fls.140 e, em suas razões (fls. 141/142), pugna pela redução da reprimenda imposta,
com base no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porquanto o magistrado sentenciante
diminuiu a pena em 1/6 (mínimo), sem a devida fundamentação.

Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição prevista
no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo.

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  Estadual,  através  da
manifestação encartada às fls. 150/153, pugnou pela manutenção da sentença.

Instada  a  pronunciamento,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça
através do parecer de fls. 161/168, da lavra do insigne Procurador de Justiça Francisco
Sagres Macedo Vieira, opinou pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção
da sentença.

Vieram-me os autos conclusos. 



É o breve relato.

VOTO: 

De início, cumpre destacar que,  em atenção  ao  princípio  do
tantum devolutum quantum apellatum, a decisão verberada, com relação à autoria e
materialidade do delito, deve ser mantida em todos os seus termos, posto  que
respaldada  em  elementos suficientes à formação da convicção do magistrado,  não
comportando maiores delongas.

No tocante à matéria impugnada, ou seja, à alegada aplicação da
causa de diminuição prevista no art.  33,  §4º,  da Lei  n.  11.343/06,  em seu grau
máximo, temos que, na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum
dessa redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais
circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até
mesmo, no impedimento da incidência da minorante quando evidenciarem a dedicação
do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes do STJ.

In casu, o juiz de primeiro grau deixou de justificar a aplicação
da causa de diminuição em seu grau mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto).

Sobre o tema:

PENAL  E  PROCESSUAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
ILEGAL DE ARMA. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33
DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA AQUÉM
DA  MÁXIMA  LEGAL.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  IMPOSIÇÃO  DO  REGIME  INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO  COM  BASE  NA  GRAVIDADE  ABSTRATA  DO
DELITO. OFENSA ÀS SÚMULA 440/STJ E 718 E 719/STF. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO  DAS  PENAS.  PENA  RECLUSIVA  SUPERIOR  A  4
ANOS.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  (ART.  44,  I,  CP).
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL EVIDENCIADO.  HABEAS   CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal
de  Justiça  ser  inadequado  o  writ  em  substituição  a  recursos  especial  e
ordinário,  ou de revisão criminal,  admitindo-se,  de ofício,  a concessão da
ordem  ante  a  constatação  de  ilegalidade  flagrante,  abuso  de  poder  ou
teratologia.
2. No que tange à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §
4º, da Lei 11.343/2006, urge salientar que a incidência da minorante do §
4º  do  art.  33  da  Lei  de  Drogas  em  patamar  diverso  de  2/3,  sem  a
apresentação de justificativa idônea,  configura constrangimento ilegal,
apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
3. Exige-se fundamentação concreta para a fixação de regime inicial  mais
gravoso do que a pena aplicada permite ao réu primário cuja pena-base foi
estabelecida no mínimo legal, nos termos do disposto das Súmulas 440/STJ e
718 e 719/STF. 4. Descabido o pleito de substituição da pena privativa por
restritivas de direitos, uma vez não preenchidos os requisitos autorizadores
contidos art. 44, I, do Código Penal pela da aplicação das regras do cúmulo
material de penas. Precedentes.
5.  Habeas corpus não conhecido,  mas concedida a ordem, de ofício,  para
reduzir  as  penas  a  4  anos  e  8  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial
semiaberto, e 176 dias-multa. (STJ, HC 360318 / SP, Sexta Turma, Ministro
NEFI CORDEIRO, DJe 07/11/2016). Grifo nosso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO



DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA
LEI  N.  11.343/2006.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  PARA
APLICAÇÃO  DE  FRAÇÃO  DIVERSA  DO  MÁXIMO.  MANIFESTA
ILEGALIDADE  VERIFICADA.  ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO.
REFORMATIO  IN  MELLIUS.  POSSIBILIDADE.  INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  Verificado,  de plano,  na decisão impugnada,  ao ser restabelecida a
condenação do agravado pelo crime de tráfico de drogas, que não houve
a indicação de qualquer elemento concreto para a incidência da redução
do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar diverso do máximo, é
possível a esta Corte o redimensionamento da pena, diante da manifesta
ilegalidade evidenciada, sem qualquer violação do entendimento firmado
na Súmula 7/STJ.
2. Esta Corte firmou compreensão no sentido de que "é admitida a reformatio
in melius, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a
reformatio in pejus." (REsp 628.971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, DJe 12/04/2010.)
3. Agravo regimental não provido. 
(STJ, AgRg no REsp 1186155 / PR, Quinta Turma, Ministro RIBEIRO
DANTAS, DJe 18/05/2016) Grifo nosso.

Assim  posto,  considerando  a  primariedade  e  os  bons
antecedentes do apelante, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
deve ser revista. Por outro lado, considerando-se a quantidade, a natureza e a nocividade
da droga aprendida em poder do ora apelante (241,76g de cocaína e 5,69g de maconha),
tal modulação não deve se operar em seu grau máximo legal, ou seja, 2/3 (dois terços). 

Contudo, com base em tais argumentos, mostra-se proporcional
e razoável a aplicação do redutor em seu percentual médio, ou seja, ½ (um meio) da
pena imposta ao ora apelante, devido, também, à imperiosa necessidade de repressão do
crime de tráfico de entorpecentes.

Saliente-se que a natureza e a quantidade da droga apreendida
não foi considerada pelo magistrado a quo na primeira fase da dosimetria da pena, pois
esta restou fixada em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos)  dias-multa,  encontrando-se  esta  decisão  em  conformidade  com  o
entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/AM, de
que “fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente,
na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, seja para modular ou negar a causa
de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem.”
(Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014).

Assim, aplicado o redutor de 1/2 referente à causa de diminuição
do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena do ora apelante para o crime previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por fim,  aplicada a regra do concurso material (art. 69 do
CP) e somadas as reprimendas impostas para os delitos de tráfico de drogas e de porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, fixo a pena definitiva imposta ao réu/apelante,
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-
multa.

Do  modo  posto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO, a fim de aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no
percentual de 1/2 (um meio), restando a pena para o crime do art. 33 da Lei n.



11.343/2006 fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa. Ao final, aplicada a regra do concurso material e somadas
as penas impostas os crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da
Lei  n.  10.826/03,  fixo  a  pena  imposta  ao  réu/apelante,  definitivamente,  em  05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença.

Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se
os autos ao juízo de origem para execução definitiva.  Caso haja,  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  João  Benedito  da  Silva,  decano  do  exercício  da  Presidência  da
Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio
(com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). Ausente justificadamente
o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 3 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


