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PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR.

PROVA ILÍCITA. VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS VIA

WHATSAPP. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS

AGENTES POLICIAIS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E

APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE EXAME QUÍMICO.

PROVAS ROBUSTAS DE GUARDA DE DROGA PARA FINS

DE DIFUSÃO ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA

DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.

1. Oacesso ao conteúdo do celular do réu preso em flagrante

não afronta o art. 5º, incs. X e XII, da Constituição Federal e art.

9º, da Lei n. 9.296/96, eis que se trata de prova preexistente,

que pode ser observada mediante simples visualização do

aparelho, sem necessidade de interceptação telefônica e,

portanto, autorização judicial.

2. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas ou

desclassificação para o delito previsto no art. 28, "caput", da

LAD, quando o conjunto probatório coligido aos autos é

harmônico e coeso em demonstrar que os réus mantinham em
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Fls. _____
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sua residência drogas para difusão ilícita, consubstanciado,

sobretudo, pelos depoimentos dos policiais confirmados pelo

auto de apreensão de várias porções de maconha e cocaína,

além de duas balanças de precisão com resquícios de

entorpecentes, aliados aos laudos periciais e filmagens.

2. Os depoimentos dos agentes de polícia revestem-se de

especial valor probatório, porquanto emanados de servidores

públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em

apreço, suas narrativas são coerentes entre si e merecem

credibilidade, pois além de encontrarem respaldo nos demais

elementos probatórios, sendo, portanto, por eles confirmados,

não há qualquer indício de que tenham tido interesse em

imputar falsamente aos réus a prática de crime.

3. Recurso conhecido e não provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CRIMINAL

do  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DEMETRIUS GOMES

CAVALCANTI - Relator, NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - Revisora, JOÃO

BATISTA TEIXEIRA - 1º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador

JOÃO BATISTA TEIXEIRA,  em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO.

REJEITADA A PRELIMINAR. NEGOU-SE PROVIMENTO. UNÂNIME.

, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 21 de Setembro de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI

Relator
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 Narra a denúncia que:

 

 “No dia 30 de março de 2016, por volta das 6 horas, na

Quadra 49, casa 70, Setor Leste, Gama-DF, os denunciados,

com vontade livre e consciente, e com unidade de desígnios e

comunhão de esforços, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, mantinham em depósito,

para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância em

forma de pó de tonalidade esbranquiçada, droga vulgarmente

conhecida como "cocaína", acondicionada em seguimento

plástico, perfazendo a massa bruta de 0,35g (trinta e cinco

centigramas), 01 (uma) porção da mesma substância

(cocaína), em forma de pó fino de tonalidade esbranquiçada,

perfazendo a massa bruta de 1,30g (um grama e trinta

centigramas), e mais 04 (quatro) porções de substância vegetal

de tonalidade pardo esverdeada, sendo três delas envoltas por

segmentos de plástico, e uma envolta por segmento de papel,

droga esta vulgarmente conhecida como maconha, perfazendo

a massa bruta de 10,00g (dez gramas).

 A Seção de Repressão às Drogas da 14ª Delegacia de Polícia

do Gama-DF vinha recebendo inúmeras denúncias anônimas

indicando o tráfico de drogas realizado pelos denunciados em

sua própria residência. Assim, os policiais civis passaram a
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de recurso de apelação interposto por CRISTIANE

APARECIDA VIDAL PINHEIRO e LUCIANO COSTA FARIAS contra a sentença,

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos no

crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). À ré

Cristiane foi aplicada a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a

ser cumprida no regime aberto, e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,

à razão de 1/30 do salário mínimo, substituída aquela por duas restritivas de

direitos. Ao réu Luciano, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado,

e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Código de Verificação :2017ACOSTDW7IEW28KDUWCGVH2V

GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 4



monitorar o local, vindo a confirmar a veracidade das

informações, inclusive filmando o momento em que o

adolescente LUCAS MATEUS LIMA DE SOUZA adquiriu uma

porção de maconha, sendo abordado logo em seguida,

gerando a Ocorrência Policial n.° 696/2016-0-DCA.

 Diante deste quadro, e munidos de mandados de busca e

apreensão deferidos por esse Juízo, os policiais dirigiram-se à

residência dos denunciados para a efetivação das buscas,

logrando êxito em apreender as drogas acima descritas, além

de duas balanças de precisão (Auto de Apreensão de fls. 11).

 No celular da denunciada CRISTIANE, os policiais

constataram trocas de mensagens com uma interlocutora, por

meio do aplicativo "WhatsApp", em que o assunto era o

comércio de drogas. No diálogo CRISTIANE fala que LUCIANO

estaria "na neurose", porque "ele sem mercadoria sem dinheiro

ele morre". E na sequência, CRISTIANE pede o número do

telefone do fornecedor de "massa", e a interlocutora então

envia o contato de "Mateus Castro" (fls. 88/89).”(fls. 02/02B).

 

  

 A prisão em flagrante dos réus foi convertida em preventiva na

audiência de custódia realizada no dia 1º/04/16 (fl. 41). Posteriormente, em decisão

de fls. 52/53, foi concedida liberdade provisória à ré Cristiane Aparecida Vidal

Pinheiro.

 A denúncia foi recebida em 10.06.2016, conforme decisão de fls.

142/143, destacando-se que, na mesma ocasião, foi determinado o arquivamento do

inquérito policial quanto ao crime do artigo 35 da Lei de Drogas, imputado a todos os

indiciados, e ainda, no que toca ao crime de tráfico de drogas, atribuído ao indiciado

Yloann Vidal de Souza, com fulcro no art. 395, inciso III, do Código Processo Penal.

 Após regular instrução, sobreveio sentença de fls. 237/242, da qual

o Ministério Público e os réus foram devidamente intimados, conforme certidões de

fls. 247, 254 e 259, respectivamente.

 A ré Cristiane manifestou interesse em apelar, assinando o

termo de fl. 253. O réu Luciano, apesar de ter manifestado interesse em não

apelar da sentença (fl. 258), interpôs recurso de apelação à fl. 250 por
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intermédio de sua Defesa Técnica.

 Em razões recursais de fls. 273/278, a Defesa de ambos os réus,

requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova referente à

extração de dados e das conversas registradas no aplicativo whatsapp. No mérito, a

desclassificação do crime previsto no artigo 33 para o artigo 28, da Lei

n.11.343/2006 em relação ao réu Luciano Costa Farias, com a extinção da

punibilidade, pois o “prazo prisional já cumprido está apto para substituir as

situações de transação penal” e a absolvição da ré Cristiane Aparecida Vidal

Pinheiro, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a redução

das penas ao mínimo legal em relação a ambos os apelantes.

 Com relação à preliminar arguida, afirma que o STJ, recentemente,

decidiu serem nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e

conversas registradas no aplicativo whatsapp sem prévia autorização judicial (RHC

51.531-RO), sendo este o caso dos autos.

 No mérito, assevera que o conjunto probatório juntado aos autos

não comprova a autoria do crime atribuída aos réus, tendo em vista que estes

negaram a prática do delito, o suposto usuário negou ter adquirido drogas na

residência dos acusados e as imagens e depoimentos dos policiais não demonstram

que eles tenham comercializado drogas.

 Assim, sustenta não haver provas idôneas e suficientes para

embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio “in dubio pro

reo”.

 Manifestação do Ministério Público sem contrarrazões (fl. 280).

 A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 283/286, oficia pelo

conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do

apelo.

 É o relatório.
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Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

CRISTIANE APARECIDA VIDAL PINHEIRO e LUCIANO COSTA FARIAS em face

da sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da

Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). À primeira, foi aplicada a pena de 1 (um) ano

e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como ao

pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário

mínimo, substituída aquela por duas restritivas de direitos. Ao segundo, foi fixada a

pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500

(quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Nas razões recursais, argui a Defesa, preliminarmente, a nulidade

da prova referente à extração de dados e conversas do aplicativo whatsapp, sem

prévia autorização judicial, e, no mérito, requer a absolvição da ré CRISTIANE e a

desclassificação do crime imputado ao réu LUCIANO para aquele previsto no artigo

28, "caput", da Lei n. 11.343.06, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente,

pugna pela redução das penas ao mínimo legal (fls. 273/278).

É, em resumo, o que consta.

DA PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA

Alega a Defesa a ilegalidade da prova obtida do aplicativo whatsapp

do celular da ré, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente,

decidiu serem nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e

conversas registradas no referido aplicativo sem prévia autorização judicial (RHC

51.531-RO).
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V O T O S

O Senhor Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

de apelação.
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Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

HC 210.746/SP, de relatoria do Ministro Gilson Dipp, no qual a existência de

mensagens na caixa de entrada do aparelho de celular do réu que corroboraram as

demais provas de autoria do delito a ele imputado, não havendo se falar em nulidade

de tais elementos probatórios, pois a hipótese não caracteriza interceptação

telefônica, sendo despicienda a prévia autorização judicial (HC 210.746/SP, Rel.

Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012).

Essa Corte de Justiça também possui entendimento no mesmo

sentido, verbis:

 

"(...)

1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e

com isso a situação de flagrância se protrai no tempo (artigo

303 do Código de Processo Penal), justificando o ingresso dos

policiais no imóvel do réu, mesmo sem seu consentimento.

2. O simples acesso a uma prova pré-constituída constante

nos celulares dos réus e visualizada durante a abordagem

policial não constitui interceptação de dados ou

comunicações sigilosos.  
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Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido, em

alguns julgados recentes, ser "Ilícita a devassa de dados, bem como das conversas

de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante,

sem prévia autorização judicial"1, o tema é ainda bastante controverso, encontrando-

se teses, pelo mesmo órgão superior, no sentido de que o acesso ao conteúdo do

celular do réu preso em flagrante não afronta o art. 5º, incs. X e XII, da Constituição

Federal e art. 9 º, da Lei n. 9.296/96, eis que se trata de prova preexistente, que

pode ser observada mediante simples visualização do aparelho, sem necessidade

de interceptação telefônica.

1 "(...). Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em

celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. 4. Recurso em habeas corpus parcialmente

provido para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo

produto deve ser desentranhado dos autos." (RHC 76.510/RR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA

TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)
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3. Se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no

sentido de que os réus realizavam a difusão ilícita de

entorpecente do tipo maconha, outra medida não há que a

condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei

11 .343 /2006 .  I nv iáve i s  os  p le i t os  abso lu tó r i o  e

desc lass i f i ca tó r i o .

(...)

6. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimento aos

recursos dos réus para diminuir-lhes a pena aplicada" (Acórdão

n.881561, 20140111394717APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE

OLIVEIRA, Revisor: SOUZA E AVILA,  2ª TURMA CRIMINAL,

Data de Julgamento: 16/07/2015, Publicado no DJE:

20/07/2015. Pág.: 93 - g. n.);

 

 

"(...)

I - A apreensão do celular do réu e a verificação pelos policiais

de mensagens, indicativas de tráfico de drogas, não configura

interceptação telefônica ou quebra de sigilo de dados, a

demandar prévia autorização judicial.

I I  -  O r d e m  d e n e g a d a "  ( A c ó r d ã o  n . 9 5 3 3 8 5 ,

20160020240630HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª

TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016,

Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 337/345).

 

No caso, os policiais visualizaram, em campana anterior, a

traficância na residência dos réus. No momento do cumprimento do mandado de

busca e apreensão no local, autorizado judicialmente, apreenderam porções de

drogas, duas balanças de precisão e o celular da ré. Nessa ocasião, acessaram-no e

constataram a existência de mensagens indicativas de tráfico de drogas, trocadas

via aplicativo conhecido como "whatsapp".

Neste contexto, entendo não haver qualquer ilegalidade na citada

prova, eis que não se trata de interceptação de dados, sem autorização judicial, mas

apenas de verificação de mensagem preexistente, visualizada no momento em que

a ré foi abordada e presa em flagrante.
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Ainda que assim não fosse, a materialidade e a autoria do crime de

tráfico de drogas restaram demonstradas pelos demais elementos probatórios como

a seguir se demonstrará, mesmo se desconsideradas as mensagens acessadas no

aparelho celular da ré, mostrando-se, portanto, correta a condenação.

Assim, REJEITO a preliminar de prova ilícita.

 DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

No que toca à materialidade e autoria do crime, em que pese o

esforço argumentativo deduzido pela Defesa, não merece acolhimento o pleito

absolutório para ambos os réus ou a desclassificação para o delito descrito no artigo

28, "caput", da Lei n. 11.343/06 para o apelante Luciano.

Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas foi

comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/10), Auto de Apresentação e

Apreensão (fl. 11), Laudo Preliminar em Material (fls. 12/13), Ocorrência Policial n.

2.971/2016-0 (fls. 17/20), Relatório Policial Final (fls. 99/102), Mídia de fl. 185

contendo as filmagens do flagrante, Laudo Definitivo de Exame Químico (fls.

193/196), bem como pela prova oral coligida aos autos.

Também aautoria em relação a ambos os réus restou devidamente

demonstrada pelos elementos probatórios juntados aos autos, sobretudo, pelos

depoimentos coesos e firmes dos agentes policiais corroborados, em parte, pelas

declarações dos próprios réus, aliados ao auto de apresentação e apreensão, laudos

periciais e filmagens acima citados, os quais não deixam dúvidas de que os réus

efetivamente mantinham em depósito em sua própria residência porções de drogas

para fins de difusão ilícita. Senão vejamos.

Os réus, na fase policial, fizeram uso de seus direitos constitucionais

de permanecerem em silêncio (fls. 7/8).

Em Juízo, o réu LUCIANO admitiu ter maconha e uma pequena

porção de cocaína em sua residência, mas eram para o seu consumo, pois é usuário

de drogas. Afirmou gastar R$ 50,00

(cinquenta reais) por mês com a aquisição de entorpecentes. Contou, ainda, que o

pó branco encontrado em cima da geladeira era pó Royal que sua companheira

havia pegado com o vizinho. Disse trabalhar comprando e vendendo prata e lavando

sofás, recebendo remuneração mensal entre R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

e R$ 400,00 (quatrocentos reais). Asseverou que a movimentação em sua casa era

de pessoas que iam lá comprar e vender "a prata". Quanto às duas balanças de

precisão apreendidas, o réu afirmou que elas serviam para pesar a prata e que nelas

não havia resquícios de drogas. Negou vender drogas e disse desconhecer a

existência de várias denúncias anônimas de tráfico feitas contra ele. Por fim, afirmou
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que a corré não vendia entorpecentes e o termo "mercadoria", dito por ela na

conversa de fls. 88, referia-se a maconha, não sabendo informar o que ela quis dizer

quando mencionou "clientes" (mídia fl. 186).

Por sua vez, a ré CRISTIANE afirmou só ter visto o pó Royal ser

apreendido, não sabendo informar onde as drogas foram encontradas. Confirmou

que seu companheiro, o corréu, era usuário de drogas. Informou, ainda, que não foi

levada pelos policiais até a delegacia, entretanto, recebeu voz de prisão quando lá

chegou com seu advogado. Não estava traficando, mora com o corréu na casa 70 e

as denúncias devem ser pelo fato de LUCIANO ser usuário de drogas. Informou que

ele trabalhava lavando sofás e estofados e que as balanças de precisão eram para

pesar as pratas que ele revendia, como cordões e pulseiras. Por fim, disse não se

lembrar das conversas de fls. 88/89, que estavam no seu celular, e não conhece o

menor Lucas. Disse ficar em casa, cuidando de sua mãe que é doente, sendo

sustentada pelas irmãs(mídia fl. 186).

A testemunha Lucas Mateus Lima de Souza, ouvida na condição de

informante (mídia fl. 186), admitiu ter sido abordado pelos policiais nesse dia e disse

ter comprado R$ 10,00 (dez reais) em drogas, de um rapaz que estava em uma

bicicleta, numa praça pública. Negou conhecer os réus a afirmou nunca ter adquirido

drogas deles.

Contudo, verifica-se que a negativa dos réus e a do usuário não

convence, pois infirmadas pelos depoimentos seguros dos agentes policiais que

explicaram como foi realizada a investigação e a abordagem que resultou na prisão

de ambos. Esses depoimentos encontram respaldo no auto de apresentação e

apreensão de fl. 11, laudo de exame químico de fls. 193/195 e filmagens constantes

da mídia fl. 185.

O policial Marcus Flávio Pinheiro do Nascimento, em juízo (mídia fl.

204), informou ter participado das investigações que ensejaram o pedido de busca e

apreensão na residência dos réus. Narrou que existiam várias "denúncias" anônimas

de tráfico de drogas e, depois que o menor foi flagrado adquirindo drogas na casa

dos réus, foi requerido um mandado de busca e apreensão. Visualizada a filmagem

(mídia fl. 185), disse acreditar ser o local da residência dos réus. Afirmou que no dia

da busca e apreensão foram encontradas porções de maconha e cocaína, bem

como balanças de precisão. Disse, ainda, que a ré CRISTIANE foi dispensada no

primeiro momento, mas que, na delegacia, foi dado voz de prisão a ela. Por fim,

informou que não tinha autorização judicial para extrair conversas do aplicativo

whatsApp do celular da ré.

No mesmo sentido o depoimento do policial Lucas Paiva Medeiros
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em Juízo. Confirmou terem recebido várias "denúncias" anônimas a respeito da

ocorrência de tráfico de drogas, as quais indicavam o endereço e os nomes dos réus

como sendo os responsáveis pela traficância. Assim, foram feitas investigações, das

quais ele participou, para apurar a veracidade das informações anônimas mediante

campana no local. Em determinado dia, um usuário foi filmado comprando drogas na

residência dos réus, filmagem, inclusive, realizada por ele próprio. Confirmou, com

absoluta certeza, ser a casa dos réus que aparece nas imagens da mídia de fl. 185.

O policial narrou que o usuário foi abordado logo após adquirir a droga na casa dos

acusados, bem como que o cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu

naquele endereço. Informou, ainda, ter participado do cumprimento do mandado de

busca e apreensão na residência dos réus, sendo que lá foram encontradas

maconha, cocaína e duas balanças de precisão, estando os aludidos objetos em

diversos locais da casa. Por fim, disse que no celular da ré havia mensagens que

indicavam a negociação de drogas, mas que não se recorda de ter autorização

judicial para olhar as mensagens (mídia fl. 204).

A respaldar as declarações dos policiais, consta dos autos a

filmagem da mídia de fl. 185. Nesta é possível visualizar o usuário Lucas saindo de

uma casa com algo em suas mãos, sendo o referido imóvel a residência dos réus.

Ademais, os registros de fls. 80/87, denotam, efetivamente, ter

havido sete informações anônimas, noticiando a comercialização ilícita de

entorpecentes pelos réus em sua residência, contendo, algumas delas, riqueza de

detalhes, com descrição, inclusive, das características físicas dos traficantes.

Em reforço ao relato dos policiais, há o Laudo de Exame Químico de

fls. 193/195, no qual se constatou que as substâncias apreendidas na residência dos

réus (fl. 11) correspondem a quatro porções de substância vegetal, de tonalidade

pardo-esverdeada, cujo resultado foi positivo para tetrahdrocannabinol, conhecida

como "maconha", perfazendo massa líquida de 9,25g (nove gramas e vinte e cinco

centigramas) e a uma porção de substância em pó, envolta em segmento plástico

branco, com resultado positivo para cocaína, possuindo massa líquida de 0,18g

(dezoito centigramas). Destaca-se, ainda, que, diversamente do afirmado pelos réus,

nas balanças de precisão apreendidas na casa foram encontrados resquícios de

"maconha", bem como de cocaína.

Neste contexto, as circunstâncias do flagrante, aliados às

apreensões de drogas, filmagens, registros de "denúncias anônimas" e laudos

periciais denotam que os apelantes efetivamente mantinham em depósito em sua

residência porções de entorpecentes (maconha e cocaína) para difusão ilícita, não

sendo elas para consumo próprio como quer dar a entender a Defesa.
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Cabe lembrar que os depoimentos dos agentes revestem-se de

especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício

de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes

entre si e merecem credibilidade, pois não há qualquer indício de que tenham tido

interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crime.

Destaca-se, ainda, ser despicienda a realização de atos de venda da

droga para a consumação do delito de tráfico, em razão da variedade de núcleos

típicos, bastando a demonstração de que a substância apreendida estava destinada

à difusão ilícita, o que restou demonstrado pelos elementos probatórios acima

analisados.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

 

"(...) IV - O tipo descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é misto

alternativo, o que equivale dizer que todas as condutas nele

descritas, separada ou conjuntamente, enquadram-se na

tipificação legal do crime de tráfico de drogas. (...)" (Acórdão

n.765943, 20130110122166APR, Relator: NILSONI DE

FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA,  3ª Turma

Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2014, Publicado no DJE:

12/03/2014. Pág.: 243);

 

"(...) O delito tráfico de drogas é crime de ação múltipla, ou

seja, tipo misto variado ou de conteúdo alternativo. Basta, para

a sua consumação, a prática de uma única conduta dentre as

enumeradas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...)

A natureza e a quantidade da droga, associadas à forma de

acondicionamento, bem como às circunstâncias em que se

desenvolveu a ação indicam que o entorpecente apreendido

destinava-se ao tráfico e não apenas ao consumo pessoal.

A condição de usuário, por si só, não exclui ou inibe o exercício

da traficância, pois é comum usuários traficarem para

manterem o vício ou apenas para obterem o lucro fácil que

advém desta atividade. (...)"

(Acórdão n.806583, 20130111242919APR, Relator: SOUZA E

AVILA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª
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TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/07/2014,

Publicado no DJE: 28/07/2014. Pág.: 245).

 

 

Por fim, cumpre consignar que a condição de usuário de drogas não

exclui a traficância, pois não é raro que dependentes exerçam o comércio de drogas

para poder adquiri-las, como ocorre na hipótese.

Dessa forma, inviável a absolvição ou desclassificação para o delito

previsto no art. 28, "caput", da LAD, uma vez que a conduta dos réus se amolda à

prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a Defesa a redução das penas para o mínimo legal.

Ao fixar as penas, o MM. Juiz assim consignou:

 

"LUCIANO COSTA FARIAS

A culpabilidade, aqui entendida pelo grau de reprovabilidade da

conduta do agente, é inerente ao tipo. Na consulta à folha de

antecedentes penais do réu, percebe-se que ele ostenta uma

condenação transitada em julgado em data anterior ao fato

criminoso em análise, a qual será utilizada para a segunda fase

da dosimetria da pena. Não há, nos autos, elementos que

permitam valorar a sua conduta social. Nada foi apurado neste

processo contra sua personalidade. O motivo do delito é

identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já

é punido pelo próprio tipo. As circunstâncias e consequências

do crime não devem ser valoradas contra o réu, ante a

ausência de elementos que propiciem sua análise. A

circunstância relativa ao comportamento da vítima não pode

ser computada em seu desfavor porque se trata do Estado. Por

fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do

réu.

Em atenção à disposição contida no art. 42 da Lei n.º

11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida

(9,25g maconha e 0,18g de cocaína) não são suficientes para a
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majoração da pena-base.

Assim sendo, considerando as circunstâncias judiciais acima,

fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, há a circunstância atenuante da confissão

parcial, pois o réu, a seu modo, admitiu a propriedade das

drogas (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).

Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, diante da

condenação nos autos n.º 200602965238, vinculado a Vara

Criminal de Novo Gama/GO, transitado em julgado em

25/07/2011, conforme fls. 34. Desta maneira, compensadas as

circunstâncias atenuantes e agravantes, mantendo a pena em

5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de

pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez

que o réu é reincidente. Não há qualquer outra causa de

diminuição ou de aumento de pena. Assim, fixo a pena,

concreta e definitivamente, em 5 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa.

Avalio o dia-multa no montante de 1/30 (um trinta avos) do

salário mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido

monetariamente, a ser quantificado em sede de execução.

Fixo o regime FECHADO para cumprimento de pena, diante do

quantitativo de pena e da reincidência, em consonância com o

art. 33, §2º, do CP.

Não havendo fatos novos a modificar os motivos que

ensejaram a prisão cautelar, nego ao sentenciado LUCIANO

COSTA FARIAS o direito de apelar em liberdade, determinando

seja recomendado no estabelecimento prisional em que se

encontra recolhido. Expeça-se carta de guia provisória, casa

haja apelação.

Ainda, deixo de substituir a pena por restritiva de direitos, eis

que o sentenciado não atende aos requisitos do art. 44 do

Código Penal.

Deixo de proceder à detração, uma vez que não influenciará no

regime de cumprimento de pena.

CRISTIANE APARECIDA VIDAL PINHEIRO
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A culpabilidade, aqui entendida pelo grau de reprovabilidade da

conduta do agente, é inerente ao tipo. A ré não é portadora de

maus antecedentes. Não há, nos autos, elementos que

permitam valorar a sua conduta social. Nada foi apurado neste

processo contra sua personalidade. O motivo do delito é

identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já

é punido pelo próprio tipo. As circunstâncias e consequências

do crime não devem ser valoradas contra a ré, ante a ausência

de elementos que propiciem sua análise. A circunstância

relativa ao comportamento da vítima não pode ser computada

em seu desfavor porque se trata do Estado. Por fim, não

existem dados para se aferir a situação econômica da ré.

Em atenção à disposição contida no art. 42 da Lei n.º

11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida

(9,25g maconha e 0,18g de cocaína) não são suficientes para a

majoração da pena-base.

Assim sendo, considerando as circunstâncias judiciais acima,

fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou

agravantes.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena prevista

no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a ré é

primária e não restou comprovado que ela se dedique a

atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão

pela qual, reduzo a pena fixada em 2/3. Não há causas de

aumento. Desse modo, fixo a pena da ré CRISTIANE

APARECIDA VIDAL PINHEIRO, concreta e definitivamente, em

1 (um) ano e 8 (dez) meses de reclusão e 166 (cento e

sessenta e seis) dias-multa.

Avalio o dia-multa no montante de 1/30 (um trinta avos) do

salário mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido

monetariamente, a ser quantificado em sede de execução.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento de pena, em

consonância com o art. 33, § 2º, 'c', do CP, e concedo à

sentenciada o direito de apelar em liberdade.

Em atenção ao art. 44, caput, I, II e III, e seu § 2º, CP, substituo
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a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de

direitos, a serem determinadas pelo juízo da execução." (fls.

240v/242).

 

Como se vê, naprimeira fase, o MM. Juiz analisou todas as

circunstâncias judiciais, inclusive aquela especial prevista no art. 42 da Lei n.

11.343/06, de forma favorável aos dois réus fixando suas penas-base no mínimo

legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo,

portanto, nada a reparar.

Nasegunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão

espontânea em relação ao réu LUCIANO, embora realizada de forma parcial, bem

como a agravante da reincidência (fl. 34), procedendo-se a compensação integral

entre as duas, o que está correto.

Quanto à ré CRISTIANE, não foram reconhecidas atenuantes e

agravantes, sendo mantida a pena no patamar anteriormente fixado, o que também

não merece reparo.

Na terceira fase, quanto ao réu LUCIANO deixou-se de aplicar a

causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Anti-drogas,

haja vista ser ele reincidente, fixando-se a pena definitivamente em 5 (cinco) anos de

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que se mantém.

Por sua vez, no que toca à ré CRISTIANE, foi reconhecida tal causa

de diminuição, reduzindo-se sua pena na fração máxima de 2/3 (dois terços),

fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de

multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, o que também deve ser mantido.

Do regime

Diante da reincidência e do montante de pena aplicada para o réu

Luciano, arbitrou-se o regime fechado para o início do cumprimento de sua pena, o

que está em consonância com os termos do artigo 33, alíneas "a" e "b", do Código

Penal, sendo-lhe negada a substituição da pena ou a suspensão condicional (artigos

44 e 77 do Código Penal), eis que não se encontram presentes os requisitos legais

para tanto.

Para a ré Cristiane foi estabelecido o regime aberto, sendo-lhe

concedida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de

direitos, o que se demonstrou correto e deve ser mantido.

Por fim, devidamente fundamentada na sentença à necessidade de
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manutenção da custódia preventiva do réu Luciano, em vista que inalterados os

motivos que a ensejaram, mantém-se sua segregação provisória.

Ante o exposto, conheço da apelação, REJEITO A PRELIMINAR e, 

no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS, mantendo intacta a

sentença recorrida.

É como voto.

Por derradeiro, em atenção ao disposto no Provimento nº 29/CNJ,

Resolução 172/CNJ e Portaria Conjunta 60 de 09 de agosto de 2013, deste Tribunal,

destaco que o crime de tráfico de drogas gera inelegibilidade dos apelantes.
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A Senhora Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - Revisora

Com o relator

O Senhor Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECIDO.  REJEITADA A PRELIMINAR. NEGOU-SE

PROVIMENTO. UNÂNIME.
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