
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 120599/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 127085/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE ITIQUIRA

EMBARGANTE: RONILDO VITORINO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 120599/2013
Data de Julgamento: 06-03-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS –

ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO

DO RÉU – PLEITO À PREVALÊNCIA DA TESE MINORITÁRIA –

DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO DE DROGAS –

IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS

PROVAS– DENÚNCIA ANÔNIMANOTICIANDO ACERCADO TRÁFICO –

CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTARIA A TRAFICÂNCIA –

PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO – ACÓRDÃO QUE DEVE SER

MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A tese de ser usuário o Embargante queda-se por não guardar

correlação com o acervo probatório recepcionado pelos votos vencedores.
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EMBARGANTE: RONILDO VITORINO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Tratam-se de Embargos Infringentes opostos por Ronildo Vitorino

visando a reforma do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal na Apelação Criminal

nº 127085/2012, que abrandou o regime de cumprimento de pena para o semiaberto e, de

ofício, fixou a pena no mínimolegal, afastando a agravante da reincidência.

Em síntese, diz que deve prevalecer o voto vencido, proferido pelo

eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, que entendeu pela desclassificação do delito de

tráfico para a conduta de uso de drogas, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, às fls. 259/264-TJ/MT, o douto Procurador de

Justiça, Dr. José de Medeiros, sustentou que o acórdão deve ser mantido, pois o relator

solucionou a matéria com estrita observância às provas produzidas nos autos.

Destaca que a quantidade e a diversidade das drogas encontradas na

posse do embargante, acondicionadas em pequenas porções e prontas para a disseminação,

revelama traficância, ressaltando que o fato de o agente ser usuário não descaracteriza o crime

de tráfico.

Por fim, ainda afirma que a jurisprudência dos tribunais é uníssona no

sentido de que os depoimentos dos policiais, quando confirmados em juízo, revestem-se de

inquestionávelforça probatória e constituemmeio de prova hábil a amparar a condenação.

É o relatório.
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante visa a prevalência do voto vencido, proferido pelo

eminente revisor, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que ao julgar a Apelação

entendeu pela desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de drogas, prevista

no art. 28 da Lei 11.343/06. Eis o conteúdo do seu voto, na parte relativa à divergência (fls.

236/238-TJ), verbis:

“II – Do pleito de desclassificação para conduta prevista no art. 28

da Lei Antidrogas O pleito merece provimento; isso porque, a única prova em que

se baseou o magistrado para fundamentar o decreto condenatório encontra-se em

um parágrafo, que peço veio para transcrevê-lo: “(...) Evidente que o modo como

a droga foi apreendida, já embalada para venda, bem como o local em que

estava hospedado, um hotel, não indica que o acusado estava na localidade para

procurar emprego, mas sim para comercializar droga (...)” Como se vê, a

ausência de fundamentação concreta “salta aos olhos”! Do conjunto probatório

existente nos autos, verifico que se trata de mera suspeita de autoria baseada no

encontro da droga em porções menores. Os Policiais Militares, Márcio Martins

da Silva e Ilário Vilela Silva que participaram da prisão em flagrante declararam

(CD encartados às fls. 79) apenas que receberam denúncias anônimas que um

cidadão estava hospedado no Hotel Ouro Branco e que chegaram até a pessoa do
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apelante; foram eles autorizados pelo acusado a adentrar no quarto e lá

encontraram droga no banheiro, embaixo do lavatório (uma maior quantidade) e

também no bolso da bermuda dele uma pequena quantidade de drogas. O

Policial Militar Ilário Vilela Silva acrescentou que o apelante dizia que a droga

era sua e que era usuário, assim como o Policial Márcio Martins disse que o

acusado lhe havia dito que era usuário e que com aquelas drogas fazia uma

mistura e que não vendia droga. A companheira do acusado, Rosenir Soares da

Silva, inquirida em juízo ratificou a estória do acusado (apresentada na fase

extrajudicial) de que compraram a droga e foram para o Hotel Ouro Branco e lá

iriam permanecer por três dias; esclareceu que são usuários de droga, mas, que

nem ela e nem seu companheiro comercializava substância (CD encartados às fls.

79); acredita que o dono do Hotel sentiu o cheio de droga no Hotel e por isso

pode ter havido a denúncia; mencionou que o apelante usa droga desde os doze

anos de idade. Ainda, a testemunha se emocionou em audiência, dizendo que

ambos estavam sofrendo de tuberculose e que por isso o médico havia proibido

eles de trabalhar; deste modo venderam tudo e foram à cidade de Ouro Branco à

procura de emprego, deixando a filha deles com sua mãe. O apelante não foi

inquirido na fase judicial, pois, foi decretada sua revelia, conforme decisão de

fls. 97. Pois bem. Entendo que a forma como estava embalada a droga não é

prova incontestável da traficância, pois o apelante poderia muito bem já ter

comprado a droga embalada como acontece com a pequena traficância, além do

que, não há nos autos prova de que a embalagem tenha sido feita pelo apelante.

Para a configuração de um crime grave como é o de tráfico com penas

elevadíssimas é necessário muito mais do que as circunstâncias em que se viu

envolvido o acusado e que pela sua natureza revelou que a acusação baseou-se

em meras presunções, insuficientes para embasar decreto condenatório, eis que,

sequer foram apreendidos outros objetos e/ou utensílios que pudessem dar

suporte à conclusão da existência de traficância. A condenação pelo tráfico,

neste caso, é insensata, eis que baseada única e exclusivamente na presunção de

que por ter algumas “trouxinhas” de entorpecentes consigo e no banheiro do
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Hotel estaria o apelante a comercializar entorpecente ou os trouxesse consigo

para tal finalidade. Em outro norte, o apelante se declarou usuário de substância

entorpecente e sua esposa confirmou essa condição, sob o crivo do contraditório

e da ampla defesa. Em assim sendo, em observância à prevalência do interesse do

réu, e restando comprovado que o apelante portava a droga para uso próprio,

mister se faz a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de

regência”.

Por sua vez, o relator do recurso, Desembargador Luiz Ferreira da

Silva, deu provimento parcial ao apelo, apenas para modificar o regime de cumprimento da

pena para o semiaberto e, de ofício, afastou a agravante da reincidênciae readequou a pena do

embargante para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

mantendo os demais termos da sentença. Eis o conteúdo da ementa (fls. 218/219-TJ), verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– DECRETO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITEADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DIANTE

DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –

IMPOSSIBILIDADE – 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA

MERCANCIA DE ENTORPECENTES – PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO

A PRÁTICA DELITIVA PELO RECORRENTE – DEPOIMENTOS DOS

POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE EM HARMONIA

COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA– COMÉRCIO ILÍCITO

EVIDENCIADO – 3. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

PARA USO DE DROGAS – DESCABIMENTO – 4. REINCIDÊNCIA –

EXCLUSÃO EX OFFICIO DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO

ATESTANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL

CONDENATÓRIA – 5. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL

FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO –

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL PELO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO ÓBICE PREVISTO NA LEI DOS

CRIMES HEDIONDOS – REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO DE
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ACORDO COM OS ARTS. 33 E 59 DO CÓDIGO PENAL – 6. RECURSO DA

DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por se tratar de crime de perigo

abstrato, incabível a aplicação do princípio da insignificância, já que a Lei nº

11.343/06 tem por escopo proteger a saúde pública da coletividade, sendo

irrelevante a quantidade de estupefaciente apreendida. 2. Demonstrada a prática

delitiva por intermédio dos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a

prisão em flagrante do agente e constituindo-se, tais dados, meios de prova

idôneos para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre

si e congruentes com as demais provas coligidas no caderno processual, não há

falar-se em absolvição por falta de provas. 3. A alegada condição de usuário de

substância estupefaciente do recorrente não exclui, por si só, a caracterização do

ilícito que lhe foi imputado, de maneira que é imperiosa a manutenção da

sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, porquanto o caderno

processual demonstra a existência da mercancia de substância entorpecente que,

embora negada por ele, está comprovada nos autos, impedindo, assim, o

acolhimento do seu pleito desclassificatório. 4. Em decorrência da ausência de

certidão atestando o trânsito em julgado de sentença penal condenatória,

impõe-se a exclusão da agravante da reincidência. 5. Declarada a

inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 com a redação dada

pela Lei nº 11.464/07, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que prevê que

a pena por crime de tráfico será cumprida, inicialmente, em regime fechado,

torna-se perfeitamente viável a cominação do regime de cumprimento da sanção

nos moldes dispostos no art. 33 do Código Penal. Assim, observando-se o

preenchimento, pelo suplicante, dos requisitos dispostos no art. 33, § 2º, b, e § 3º

do Código Penal, impõe a aplicação do regime inicial semiaberto. 6. Recurso

parcialmente provido”.

Pois bem. Analisando os autos, nota-se que o recurso não tem

procedência. Consta da inicial acusatória que, na data de 10/11/10, por volta das 11h25, no

Hotel Ouro Branco, situado na Avenida Beija Flor, no Distrito de Ouro Branco do Sul, em

Itiquira-MT, o embargante tinha em depósito 24 (vinte e quatro) porções de maconha,
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pesando aproximadamente 56,80g, bem como 10 (dez) porções de cocaína, pesando

aproximadamente2,94g.

Restou apurado que no dia dos fatos os policiais militares receberam

denúncia anônima, via telefone, noticiando que o embargante estaria comercializandodrogas e

estaria hospedado no hotel mencionado.

Assim, a guarnição se deslocou até o local informado e, com o

consentimento do proprietário, dirigiu-se até o quarto em que o embargante estava hospedado,

oportunidade em que foi encontrada, no bolso de sua bermuda, uma pequena quantidade de

droga, e no banheiro foi encontrado o restante do entorpecente.

Com efeito, verifica-se que a materialidade do delito encontra-se

evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 12/24), termo de exibição e apreensão (fl.

14) e pelo laudo de constatação definitivo(fls. 81/83).

Com relação à autoria, embora o embargante negue que seja traficante

e afirme que ele e sua esposa eram apenas usuários de droga, o que se verifica nos autos é um

conjunto probatório suficientepara imputar-lheo delito de tráfico.

Isso porque os policiais militares foram categóricos em afirmar que

receberam denúncia anônima noticiando que o embargante estava hospedado no Hotel Ouro

Branco e que ali estava comercializando droga, e suas declarações estão harmônicas e foram

ratificadas em juízo (CD Rom – fl. 79).

Vejamos os depoimentos dos agentes policiais colhidos na fase

inquisitiva,verbis:

“QUE é comandante do núcleo de polícia militar do distrito de Ouro

Branco do Sul e nesta presente data, encontrava-se de plantão, juntamente com o

SOLDADO PM VILELA; QUE receberam delação apócrifa via telefonema,

informando que havia uma cidadão, o qual estava hospedado no HOTEL OURO

BRANCO no quarto de n° 08 e que o mesmo estaria comercializando

entorpecentes na cidade; QUE diante da delação, a guarnição deslocou-se até o

hotel, onde solicitaram ao proprietário que fariam uma averiguação no quarto de

n° 08; QUE bateram na porta, onde foram atendidos pelo suspeito que também

estava acompanhado de uma mulher; QUE o suspeito autorizou a adentrarem no
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quarto e realizar uma busca; QUE primeiramente procederam revista pessoa no

suspeito, logrando encontrar no bolso de sua bermuda, uma pequena quantidade

de entorpecente; QUE continuaram as buscas e novamente lograram encontrar

no banheiro, escondido debaixo da bacia do lavatório, uma quantidade maior de

entorpecentes; QUE diante da situação, deram voz de prisão ao suspeito e sua

amásia; QUE os suspeitos foram identificados, através de documentos, como

sendo RONILDO VITORINO e ROSENIR SOARES DA SILVA; QUE após

contagem da droga, verificaram a quantia de 24 (vinte e quatro) trouxas de

substância aparecendo ser maconha e 10 (dez) "petecas" , contendo substância

aparentando ser pasta base de cocaína; QUE os suspeitos foram encaminhados

até a delegacia de polícia de Itiquira, onde a autoridade policial determinou a

lavratrura do flagrante, delito”. (MARCIO MARTINS DA SILVA – fls.

15/16).

“QUE soldado da polícia militar, lotado no núcleo de Polícia de Ouro

Branco do Sul e nesta presente data, encontrava-se de plantão, juntamente com o

SARGENTO MARTINS; QUE receberam delação apócrifa, noticiando que um

indivíduo estava hospedado no HOTEL OURO BRANCO, especificamente no

quarto n°.08 e que o mesmo estava comercializando entorpecentes; QUE a

guarnição deslocou-se o referido hotel, onde solicitaram autorização da

funcionária do hotel para averiguarem o fato; QUE foram até o quarto de n°. 08,

onde foram recebidos pelo suspeito acompanhado de uma mulher; QUE o

suspeito autorizou a adentrarem no quarto e realizar buscas; QUE primeira foi

procedido a revista pessoal no suspeito, onde lograram encontrar no bolso de sua

bermuda, uma pequena quantidade de entorpecente; QUE continuaram as buscas

no quarto e o SARGENTO MARTINS localizou mais entorpecente, escondido no

banheiro; QUE diante da situação, deram voz de prisão ao casal, sendo os

mesmos encaminhados até a delegacia de polícia de Itiquira para as providências

legais”. (ILÁRIO VILELA SILVA– fl. 17).

Nota-se que por meio da denúncia anônima os policiais foram

informados do número do apartamento em que o embargante estava hospedado, bem como de
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suas características físicas.

Assim, a diligência obteve êxito em apreender com o embargante 24

(vinte e quatro) porções de maconha pesando aproximadamente 56,80g e 10 (dez) porções de

cocaína pesando aproximadamente 2,94g, acondicionados em trouxinhas, nos moldes

utilizados para a venda.

Desse modo, há fortes indíciosque apontam para a autoria do crime de

tráfico, suficientes a ensejar a manutenção do édito condenatório. Não obstante o empenho do

embargante em desqualificaro testemunho dos policiais, buscando a desclassificação,é cediço

que a jurisprudência sedimentou o entendimento de que o depoimento dos policiais, que

participaram das diligências e efetivaram o flagrante, tem importante valor probatório,

principalmente quando não se apresentam contraditórios e estão em consonância com outras

provas coligidasnos autos. Nesse sentido são os acórdãos a seguir, verbis:

“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – AÇÃO PENAL

– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE –

AUTORIA E MATERIALIDADECOMPROVADAS – DECLARAÇÕES DOS

POLICIAIS CONDUTORES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –

CONDENAÇÃO – ADMISSIBILIDADE– DESCLASSIFICAÇÃO PARAUSO DE

ENTORPECENTE – INVIABILIDADE– RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO

UNÂNIME. Diante da existência, nos autos, de provas suficientes da

materialidade e da autoria do crime, para embasar a condenação, a tese de

desclassificação não merece acolhida. Os depoimentos dos Policiais que

efetivaram o flagrante, se harmoniosos e corroborados por outros elementos de

prova constituídos nos autos, é suficiente para sustentar o édito condenatório”.

(TJMT, EIfNu, 26867/2011, DES.JOSÉ JURANDIR DE LIMA, TURMA DE

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 1º/3/2012, Data

da publicação no DJE 25/4/2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE

ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA

DESCLASSIFIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO –

DROGA SUPOSTAMENTE DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL –
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ARGUMENTOS INCONSITENTES – PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO A

PRÁTICA DELITIVA PELO INSURGENTE – ELEMENTO PROBATÓRIO

VÁLIDO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA –

CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE

EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE EM HARMONIA COM OS DEMAIS

ELEMENTOS DE PROVA– COMÉRCIO ILÍCITO EVIDENCIADO – MANTIDA

A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DESCRITO NO ART. 33,

CAPUT,DA LEI 11.343/2006 (...) 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. É imperiosa a

condenação do insurgente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de

estupefaciente – quando os elementos probatórios jungidos aos autos

demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33,

caput, da Lei n. 11.343/06, em qualquer uma de suas modalidades. Ademais, a

alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a

caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é cediço, a

desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova

robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de

que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas,

sim, ao consumo próprio. 2. Os depoimentos dos agentes policiais que efetuaram

a prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo para embasar a

condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as

demais provas coligidas no caderno processual. (...)”. (TJMT, Ap, 23394/2013,

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,

Data do Julgamento 13/11/2013, Data da publicação no DJE 22/11/2013).

Convém ressaltar que não é necessário que o agente seja surpreendido

comercializando a droga, tampouco se exige para a configuração do tipo penal descrito no

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário,

porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

A conduta praticada pelo embargante subsume-se ao núcleo do tipo

previsto no tipo penal, uma vez que trazer consigo e guardar substância entorpecente, nos

moldes como evidenciadona denúncia, acarreta o cometimento do crime de tráfico, que, como
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afirmado, consuma-se com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados, quais

sejam: adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender etc.

Por fim, há que se ressaltar, também, que o estado de dependência

químicado embargante não restou demonstrado nos autos e ainda que fosse comprovado, essa

circunstância, por si só, não justificariaa desclassificação.

Os tribunais pátrios, em reiterados julgados, proclamam que o fato de

o traficante ser usuário não exclui a de vendedor de droga. Nesse sentido são os acórdãos a

seguir, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO -

SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU

APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - DROGA

PORTADA PARA CONSUMO - AFIRMAÇÃO ISOLADA - CONJUNTO DE

ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A MERCANCIA - DEPOIMENTOS

COERENTES DOS POLICIAIS - APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE

DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO NÃO CONFIGURADA -

CONCURSO PREJUDICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2

- É escorreita e não enseja reparos visando desclassificar tráfico para uso a

sentença condenatória calcada em elementos de provas como: depoimentos

seguros dos policiais; e, apreensão de grande quantidade de drogas embaladas

para comercialização, mesmo porque, a condição de usuária não exclui a de

vendedor de drogas. (...)”. (TJMT, Ap, 115341/2011, DES. MANOEL

ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do

Julgamento 27/3/2012, Data da publicação no DJE 10/4/2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO

CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA

LEI 11.343/2006 – DESCLASSIFICAÇÃO PARAO TIPO PENAL PREVISTO NO

ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – 1. MATERIALIDADE E

AUTORIA DA TRAFICÂNCIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – 2.

CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTAA TIPICIDADE, A ILICITUDE

OU A CULPABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO A QUE SE NEGA
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PROVIMENTO. (...) 2. A alegada condição de usuário não impede que o sujeito

promova transações mercantis envolvendo drogas, mostrando-se, com efeito,

inábil para desclassificar o crime de tráfico de drogas para aquele encartado no

art. 28 da Lei 11.343/2006”. (TJMT, Ap, 87424/2013, DES. RONDON

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do

Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 25/11/2013).

Portanto, a alegação do embargante de que é apenas usuário não

prospera, sobretudo em razão da prova testemunhal, uníssona e harmoniosa a apontar para a

configuração do tráfico.

Desse modo, a pretensão recursal de desclassificaçãodo delito para o

tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, objeto do voto vencido, não merece acolhida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego

provimento ao recurso para manter a decisão majoritária contida no acórdão de fls.

218/219-TJ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR)

Egrégia Turma:

Ronildo Vitorino opôs embargos infringentes(fls. 246 a 255 TJ/MT), em

face do julgamento, não unânime, da Terceira Câmara Criminal, que desproveu o recurso de

apelação nº 127085/2012 (acórdão fls. 218 a 241 TJ/MT).

Segue transcrição da ementa do recurso de apelação criminal nº

127085/2012, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

DECRETO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA

A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DIANTE DA PEQUENA
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QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – 2.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA MERCANCIA DE

ENTORPECENTES – PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO A PRÁTICA

DELITIVA PELO RECORRENTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS

MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE EM HARMONIA COM OS

DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – COMÉRCIO ILÍCITO EVIDENCIADO – 3.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARAUSO DE DROGAS

– DESCABIMENTO – 4. REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO EX OFFICIO DA

AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO ATESTANDO O TRÂNSITO EM

JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – 5. PRETENDIDA A

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA

PARA O SEMIABERTO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

INCIDENTAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO ÓBICE PREVISTO

NA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS – REGIME INICIAL SEMIABERTO

FIXADO DE ACORDO COM OS ARTS. 33 E 59 DO CÓDIGO PENAL – 6.

RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Por se tratar de crime de perigo abstrato, incabível a aplicação

do princípio da insignificância, já que a Lei nº 11.343/06 tem por escopo proteger a

saúde pública da coletividade, sendo irrelevante a quantidade de estupefaciente

apreendida.

2. Demonstrada a prática delitiva por intermédio dos depoimentos

dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do agente e constituindo-se, tais

dados, meios de prova idôneos para embasar a condenação, principalmente,

quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas no

caderno processual, não há falar-se em absolvição por falta de provas.

3. A alegada condição de usuário de substância estupefaciente do

recorrente não exclui, por si só, a caracterização do ilícito que lhe foi imputado, de

maneira que é imperiosa a manutenção da sentença condenatória por crime de

tráfico de drogas, porquanto o caderno processual demonstra a existência da

mercancia de substância entorpecente que, embora negada por ele, está
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comprovada nos autos, impedindo assim, o acolhimento do pleito

desclassificatório.

4. Em decorrência da ausência de certidão atestando o trânsito em

julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a exclusão da agravante da

reincidência.

5. Declarada a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei n

8.072/90 com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, pelo Plenário do Supremo

Tribunal Federal, que prevê que a pena por crime de tráfico será cumprida,

inicialmente, em regime fechado, torna-se perfeitamente viável a cominação do

regime de cumprimento da sanção nos moldes dispostos no art. 33 do Código

Penal. Assim, observando-se o preenchimento, pelo suplicante, dos requisitos

dispostos no art. 33, §2º, b, e §3º do Código Penal, impõe a aplicação do regime

inicial semiaberto.

6. Recurso parcialmente provido”. (fls. 218 e 219).

Narra a denúncia, em síntese, que na data de 10 de novembro de 2010 o

embargante Ronildo Vitorino tinha em depósito 24 (vinte e quatro) porções, pesando

aproximadamente 56,80g (cinquenta e seis gramas e oitenta centigramas) de droga conhecida

como maconha, bem como 10 (dez) invólucros, pesando aproximadamente 2,94g (dois gramas e

noventa e quatro centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

A realizada fática emergiu do termo de exibição e apreensão (fls. 14),

laudo preliminar nº 02-02-04-001297-2010 (fls. 31) e laudo definitivo nº 03-01-005817/2010

(fls. 81).

O 2º Sargento da PolíciaMilitar,Márcio Martins da Silva, relatou na fase

investigativaque se encontrava de plantão, juntamente com o soldado Vilela,quando receberam

uma denúncia anônima noticiando que o embargante estaria realizando a venda de drogas no

Distrito de Ouro Branco do Sul, ficando hospedado no Hotel Ouro Branco. Diante disso,

dirigiram-se ao local e, diante do consentimento do proprietário do estabelecimento, foram ao

quarto nº 08, no qual estava o embargante e a sua esposa Rosenir Soares da Silva, e, ao ser

realizado uma vistoria, foi encontrada uma pequena quantidade de droga no bolso da bermuda
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do acusado e o restante debaixo da bacia do lavatório, no banheiro. Ao ser realizada a contagem

do material apreendido, constatou-se que se tratava de 24 (vinte e quatro) porções de maconha e

10 (dez) porções de cocaína (fls. 15 e 16).

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo soldado Ilário Vilela

Silva (fls. 17).

O embargante, por sua vez, afirmou ser apenas usuário de drogas,

expondo na delegacia:

“QUE atualmente reside na cidade de Coxim-MS; QUE foi informado

que na cidade de Ouro Branco do Sul estavam contratando pessoas para trabalhar

na plantação de seringa; QUE na data de ontem (09.11.2010) chegou em Ouro

Branco do Sul, juntamente com sua esposa ROSENIR SOARES DA SILVA, no

intuito de conseguir emprego; QUE vendeu alguns móveis pelo valor de R$ 200,00

(duzentos) reais e pediu R$ 100,00 (cem reais) emprestados à sua sogra; QUE na

rodoviária de Sonora-MS, presenciou um rapaz vendendo entorpecente; QUE

abordou o referido rapaz e perguntou se o mesmo tinha entorpecente para vender;

QUE o rapaz respondeu que tinha, onde o interrogando disse-lhe que queria

comprar; QUE o rapaz estava portando uma mochila e saiu por alguns instantes;

QUE em seguida, retornou trazendo o entorpecente; QUE pagou R$ 150,00 (cento

e cinquenta reais) pela droga, sendo R$ 50,00 (cinquenta reais) por algumas

trouxas de maconha e R$ 100,00 (cem reais) em algumas petecas de pasta base de

cocaína; QUE chegou em Ouro Branco e foi para o HOTEL OURO BRANCO,

onde acertou ficar hospedado por três dias, pagando o valor de R$ 90,00 (noventa

reais) quando saísse; QUE nesta presente data, estava em seu quarto fumando

pasta base, enquanto sua esposa estava deitada na cama; QUE bateram na porta e

ao atender um policial militar se apresentou e pediu para fazer uma revista no

quarto; QUE o interrogando autorizou a revista; QUE os policiais encontraram

algumas trouxas de maconha escondida debaixo da pia do banheiro; QUE o

interrogando informou aos policiais que estava portando pasta base dentro do

bolso de sua bermuda; QUE afirma que não comercializa entorpecente e que a

droga encontrada consigo e em seu quarto seria usada para consumo, juntamente

Fl. 15 de 22



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 120599/2013(OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 127085/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE ITIQUIRA

com sua esposa, pois ambos são usuários; QUE a droga encontrada é de sua

propriedade e sua esposa não tem nada a ver com o fato”. (sic. fls. 23 e 24).

A convivente do embargante, Rosenir Soares da Silva, manteve as

declarações prestados pelo mesmo, afirmando que as drogas apreendidas eram destinadas para

uso pessoal (fls. 18).

Na fase judicial, o embargante não foi ouvido diante das informações de

que o mesmo tinha foragido da cadeia pública (fls. 89).

Em juízo, as testemunhas Márcio Martins da Silva e Ilário Vilela Silva

(CD – fls. 79), responsáveis pela prisão em flagrante do embargante, confirmaramas declarações

prestadas na delegacia, asseverando que a denúncia anônima que ensejou a diligência noticiava

especificamenteo local em que estava sendo realizada a venda de drogas, no qual no Hotel Ouro

Branco, quarto nº 08, bem como as características físicasdo indivíduo.

Não se pode olvidar que, para uma condenação, o convencimento

subjetivo há de estar, além dos argumentos, minimamenteprovados, exigindo-se provas seguras

e sérias.

No caso vertente, entendo que existem provas suficientes quanto à

prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 pelo embargante, uma vez que

os policiais declararam que haviam recebido denúncia anônima informando que o mesmo estava

vendendo drogas no Hotel Ouro Branco, sendo que, quando se dirigiram ao local, encontraram

no quarto em que o mesmo estava hospedado 24 (vinte e quatro) porções, pesando

aproximadamente 56,80g (cinquenta e seis gramas e oitenta centigramas) de droga conhecida

como maconha, bem como 10 (dez) invólucros, pesando aproximadamente 2,94g (dois gramas e

noventa e quatro centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Sobre a quantidade de droga, mostra-se oportuno os ensinamentos de

Alexandrede Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade

varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida

por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a

dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33
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gramas da citada substância entorpecente.

Portanto, na caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei nº

6.368/76, não terá importância a quantidade da substância entorpecente ou que

cause dependência física ou psíquica apreendida se a finalidade de venda estiver

nitidamente comprovada.

Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘não descaracteriza

o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a polícia haver apreendido

pequena quantidade de tóxico em poder do réu’.” (MORAES, Alexandre de, &

SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls.

137). (g.n.).

Cabe consignar que, para ter credibilidade,o argumento defensivonão se

deve considerar apenas a palavra do réu, pois certamente não almeja sua própria condenação,

mas deve ser verificado se nos autos existem outros elementos que confirmem a sua versão. In

casu, como visto, entendo que tal lastro probatório não foi produzido, ficando a alegação

limitadaà isolada cogitação do réu, o que, por si só, não pode amparar um veredicto absolutório

frente à firme e coerente palavra dos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante, com

indiscutíveisdemonstrações no sentido do cometimento da ação típica.

É cediço que, como agente público na prática de ato administrativo,

goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido

pela clandestinidade.

Neste sentido, a orientação da Corte Superior:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.

PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO-RECONHECIDA.

REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE

NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO

ILEGAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA.

REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
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Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de

policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e

autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para

fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a

observância do contraditório.

2. Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente

típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas dos pacientes, o

resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de

imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o

pleno exercício do direito de defesa.

3. Afastar o animus associativo dos agentes demandaria o revolvimento

do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas

corpus.

4. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de

ser sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração

inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal,

de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça.

5. Mostra-se proporcional à necessária reprovação e prevenção do

crime, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando, fundamentando em

dados concretos, o magistrado considera como desfavorável a conduta social do

paciente, bem como as circunstâncias e consequências do delito. 6. Ordem

denegada”. (HC 136.220/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,

QUINTATURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010). (sic) (g.n.).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS

COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DE

POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE REALIZADOS NA FASE

JUDICIAL. APREENSÃO DE FARTOMATERIAL PARAEMBALAR DROGAS.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se

admite condenação baseada, exclusivamente, em provas colhidas na fase policial,
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sob pena de afronta ao princípio do contraditório. 2. No caso, todavia, não restou

configurada a alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da

ampla defesa, porquanto, ao contrário do afirmado, a condenação está baseada

apenas em provas colhidas na fase judicial e na apreensão de farto material para

embalar entorpecente. 3. Habeas corpus denegado”. (HC 125.585/AC, Rel.

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 1º/09/2009, DJe

28/09/2009) (sic).

“CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE

ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA.

NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE

POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS

ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. O depoimento de policiais

pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando

tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.

II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de

prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava

acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação

do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido.” (REsp 751.760/MG, Rel.

Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ

14/11/2005, p. 400). (g.n.)

Ressalto que o argumento de o acusado ser usuário, por si só, não é

suficiente para afastar a configuração do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/2006. Esta Egrégia Turma possui o entendimento de que a possível situação de condição

de usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas

torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do

comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas especialmente para manter o

vício que cultiva.

Assim, restando evidente a prática do crime de tráfico ilícito de drogas,

não há falar em desclassificaçãopara o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, desprovejo o
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recurso de embargos infringentesinterposto por Ronildo Vitorino.

Custas ex vi legis.

É o voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (1º VOGAL)

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (2º VOGAL)

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º VOGAL)

Permaneço com o voto proferido na apelação, para manter coerência.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (4º VOGAL)

De acordo com o Relator.
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V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (5º VOGAL)

De acordo com o Relator. .
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE

CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência do DES. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor), DES.

ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (1º Vogal),DES. MARCOSMACHADO (2º Vogal),DES.

RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º Vogal),DES. GILBERTOGIRALDELLI (4º Vogal) e

DES. PAULO DA CUNHA (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA,

DESPROVERAMOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 06 de março de 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-- DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA- RELATOR

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-- PROCURADORDE JUSTIÇA
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