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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007478-40.2013.815.0251 –  6ª  Vara
Mista Comarca de Patos

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Gilderlan Ramon de Medeiros
ADVOGADO : José Humberto Simplício de Sousa
DEFENSOR : Cláudio de Sousa Barreto
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. Artigo 33, da Lei 11.343/2006.
Irresignação  defensiva.  Pretendida  absolvição  ou
desclassificação para o delito de uso previsto no
art. 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade.
Conjunto probatório harmônico e suficiente a
sustentar a condenação pelo crime de tráfico.
Recurso desprovido.

- A consumação do crime de tráfico se dá quando o
agente comete ao menos uma das dezoito práticas
elencadas no art. 33, da Lei de Drogas – no caso
em comento trazer consigo –, não sendo
necessário que seja flagrado efetivamente
vendendo os entorpecentes, além do que a mera
condição de dependente químico não é suficiente
para descaracterizar o tipo penal retromencionado.

- Ponto outro, restando a materialidade e a autoria
amplamente evidenciadas no caderno processual,
sobretudo pelos depoimentos dos policiais que
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efetuaram a prisão em flagrante, que, aliás,
encontram total respaldo no conjunto probatório,
inviável a desclassificação do crime para o de uso,
tipificado no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Gilderlan
Ramon  de  Medeiros  desafiando sentença de fls. 144/159, que julgou
procedente a denúncia, para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de
reclusão e 207 (duzentos e sete) dias-multa, e art. 349-A, c/c o art. 14,
II, ambos do CP, à reprimenda de 02 (dois) meses de detenção. 

Fixados o regime aberto e o valor unitário do dia-multa
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem
assim substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes  na  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  interdição
temporária de direitos. Concedido, ainda, o direito de apelar em liberdade.

Irresignado, o sentenciado interpôs apelação criminal,
requerendo, a absolvição,  em  suma,  ad  argumentum insuficiência
probatória, ou a desclassificação para o delito de uso, tipificado no art. 28
da Lei de Tóxicos, sob a alegação de que a droga apreendida era para seu
consumo próprio, pois, é usuário de maconha (fls. 215/218).

Por sua vez, a representante do Parquet primevo
apresentou suas contrarrazões repelindo os argumentos defensivos, e, ao
final, pediu a confirmação da sentença recorrida (fls. 219/224). 

A  Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
insigne Dr. Paulo Barbosa de Almeida  –  Procurador de Justiça –,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 234/237). 

É o relatório. 
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VOTO: Exmo. Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e

processabilidade, conheço do recurso. 

Ressalte-se,  ab initio,  que a presente irresignação se
restringe  ao  crime  de  tráfico  ilícito  de  drogas  (art.  33,  da  Lei  nº
11.343/06),  já  que  o  apelante  nada  contestou  no  tocante  à  sua
condenação pelo delito tipificado no art. 349-A, do Código Penal.

Sem embargo, a instrução ofereceu elementos aptos à
prolação da sentença condenatória, podendo-se constatar de forma
indubitável a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 33 da
Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas).

Depreende-se dos autos que Gilderlan  Ramon  de
Medeiros  foi  preso  em  flagrante  delito  quando  tentava  adentrar  na
Penitenciária  de  Segurança  Máxima  Procurador  Romero  Nóbrega,  na
cidade de Patos, onde trabalha na função de Agente Penitenciário, com 05
(cinco) aparelhos celulares, 14 (quatorze) chips de operadoras diversas,
07 (sete) carregadores e 09 (nove) baterias para celular, além de 67,3
(sessenta e sete gramas e três decigramas) de maconha prensada, dois
litros de cachaça, um pacote com 10 (dez) carteiras de cigarros e uma
cartela contendo 08 (oito) comprimidos do medicamento clonazepam, fato
ocorrido no dia 12 de novembro de 2013.

In casu, conforme alhures  relatado, a defesa batalha
pela absolvição ou  desclassificação do crime de tráfico  para o delito de
uso, este tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas. 

Não há, todavia, como prover a pretensão defensiva.

Ora, esmiuçando o caderno processual, percebe-se que
a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou sobejamente
evidenciada, notadamente, através dos autos de prisão em flagrante (fls.
02H/08) e de apresentação  e  apreensão (fl. 12), e pelos laudos de
constatação de fl. 18 e químico-toxicológico de fl. 97. 

Com relação à autoria, não obstante o fato de o
réu/apelante negar a traficância – frise-se que este admite a propriedade
da droga apreendida –, não restam dúvidas de que ele praticou a conduta
típica do artigo 33 da Lei 11.343/06, o que pode ser comprovado,
mormente, através da prova oral produzida.
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Vale frisar que a consumação do crime de tráfico se dá
quando o agente comete ao menos uma das dezoito práticas elencadas no
art. 33, caput, da Lei de Drogas – no caso em comento trazer consigo –,
não sendo necessário que seja flagrado efetivamente vendendo os
entorpecentes.

Sobre o assunto, leciona Luiz Flávio Gomes:

“Consuma-se o crime com a prática de qualquer um
dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo
ato  de  tráfico.  Deve  ser  lembrado  que  algumas
modalidades  são  permanentes,  protraindo  o  seu
momento  consumativo  no  tempo  e  no  espaço  (por
exemplo,  expor  à  venda,  trazer  consigo,  manter  em
depósito, guardar etc.).” (Lei de Drogas comentada
artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de
23.08.2006. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 185-186). 

A respeito, colaciona-se o julgado:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES  (LEI  N.  11.343/2006,  ART.  33,
CAPUT,  E  §1º,  III)  -  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS -  PRÉVIA  INVESTIGAÇÃO  E
MONITORAMENTO  DA  CONDUTA  DO  APELANTE  -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS UNÍSSONOS E EM
HARMONIA  COM  OS  DEMAIS  ELEMENTOS  DE
PROVA -  CONDUTA  DE  "TRAZER  CONSIGO"
DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - (...)
I - Não há falar-se em insuficiência de provas quando
presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de
forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito
de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes,  tais  como  os
depoimentos  dos  policiais  militares  que  participaram
das investigações criminais,  bem como da prisão em
flagrante  do  acusado  na  posse  de  considerável
quantidade de substâncias ilícitas. 
E para  aferição do exercício  da atividade ilegal
em  comento,  despiciendo  que  o  agente  seja
flagrado  em  efetiva  venda  e  auferimento  de
lucros,  uma  vez  que  no  núcleo  do  tipo  estão
previstas 18 (dezoito) condutas diferentes, razão
pela  qual  a  prática  de  apenas  uma  delas
perfectibiliza a narcotraficância, in casu, o fato de
o acusado trazer consigo. (…).”  (TJSC - Apelação
Criminal (Réu Preso) n. 2011.022637-8, de Itajaí,
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rela. Desa. Salete Silva Sommariva, Segunda
Câmara Criminal, j. 25-10-2011). Destaquei.

Nesse  diapasão,  as  provas  angariadas  ao  longo  da
instrução  criminal  –  depoimentos  dos  policiais  atuantes  na  prisão  do
acusado;  e  a  forma  como  se  deu  a  apreensão  –,  evidenciam,  com
segurança necessária,  a  prática,  pelo  apelante,  do crime de tráfico  de
drogas, de tal modo deve ser mantida a sentença condenatória.

Na  fase  inquisitória  o  acusado,  Gilderlan  Ramos  de
Medeiros, nada falou sobre os fatos (fl. 08), deixando para se manifestar
em juízo. 

Em seu interrogatório judicial (fls. 121/124) confessou
a autoria dos fatos delituosos descritos na denúncia, ressalvando, porém,
que a substância entorpecente apreendida era para seu consumo próprio e
não para a traficância, in verbis: 

“...  é  agente  penitenciário  concursado  há  um ano  e
cinco meses, sendo que quando de sua prisão fazia um
ano e dois meses que trabalhava no Presídio Romero
Nóbrega,  tendo  como  Diretor  o  Sr.  Jardson  (…)  o
veículo  que  sempre  possuiu  é  da  marca  Chevrolet,
Onix,  cor  Branca,  no  qual  estava  os  objetos
apreendidos juntamente com os entorpecentes; que na
cidade onde morava, até o momento só chega o sinal
da operadora OI, sendo que os celulares apreendidos
dentro de seu veículo e informado na denúncia, todos
pertencia  ao  interrogando  e  eram  usados  de  forma
diária nos seus contatos (…) os 02 litros de cachaça de
cabeça tinha ganhado de presente e ia levar para casa
em  São  Mamede  –  PB.,  cidade  onde  seu  pai  tem
comércio do tipo Bar e seria pra degustação; que os
cigarros (Derby Azul) era para o seu consumo, pois é
fumante;  que  no  meio  do  ano  passado  saiu  de  um
relacionamento  de  modo  que  tava  dormindo  mal  e
precisou passar por médico, sendo que era o próprio
médico do presídio que prescrevia o Cronazepan para o
interrogando,  isso  por  ser  um  médico  que  o
interrogando tinha mais acesso;  que desde seus 15
anos de idade que faz uso de maconha mas nunca
usou  outro  tipo  de  droga  ilícita,  sempre  procurou
esconder esse fato devido a sua profissão e para
poupar  a família;  que não tinha a  finalidade de
levar  para  dentro  do  presídio  os  objetos  e  o
entorpecente;  que  os  objetos  tinham  sido  postos
dentro de seu carro na terça feira de manhã, dia de sua
prisão e o entorpecente já estava dentro do carro
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desde o sábado que antecedeu a sua prisão; que
a maconha estava prensada e só tirava parte dela
quando ia fazer uso (...).”

Ressalte-se, por oportuno, que a condição de usuário
de entorpecente, por si só, não tem o condão de afastar a
responsabilidade criminal do agente para o crime de tráfico ilícito  de
drogas. A exclusão da culpabilidade só é possível nos casos em que existir
nos autos laudo pericial atestando que o réu, em virtude da dependência
química era, ao tempo da conduta, totalmente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse
entendimento, nos termos do art. 26 do Código Penal.

Portanto, o fato de o acusado afirmar ser usuário de
maconha desde os 15 (quinze) anos de idade, não inviabiliza a sua
condenação por tráfico, já que  não é suficiente para excluir o caráter
ilícito de sua conduta.

Jardson Fonseca da Silva Bezerra,  diretor do Presídio
Romero  da  Nóbrega,  onde  o  acusado  trabalhava  como  agente
penitenciário, ouvido sob o crivo do contraditório, disse:

“Confirma na íntegra o seu depoimento prestado
na esfera policial (f. 04/05) lido nesta audiência; que
recebeu  várias  informações  a  respeito  das
atitudes ilícitas do denunciado através de presos e
denunciados,  anônimas e  informava que a direção
deveria ter cuido de fazer uma vistoria minuciada
não só nas visitas que entravam no presídio mas
também nos seus agentes, especificando o nome
do denunciado como um deles; que quando surgiu
essas  informações,  o  denunciado  trabalhava  a
aproximadamente seis meses no referido local; que o
denunciado cursava enfermagem na FIP no período da
tarde; que a direção do presídio autorizava a saída do
denunciado  no  período  da  tarde  para  que  o  mesmo
cursasse  a  faculdade,  tendo  este  que  compensar  a
carga  horária  no  dia  seguinte  do  plantão,  que  os
agentes penitenciários, quando iniciam o seu plantão,
bem  como  o  término  dos  mesmos,  eles  não  são
revistados,  ressaltando  o  depoente  que  isso  é  uma
praxe em todo o sistema prisional em todo o Estado;
que os veículos particulares utilizados por seus agentes
penitenciários  e  pelos  funcionários  do  presídio  ficam
estacionados dentro do perímetro externo do presídio;
que na época dos fatos não existiam monitoramento ou
qualquer  fiscalização  da  área  que  fazia  a  ligação  do
estacionamento do perímetro externo do presídio e a
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entrada do próprio presídio; que a única inspeção que
era feita há época eram nos passageiros que estavam
nos  veículos  particulares  (…)  após  tomar
conhecimento  das  denúncias  acima  relatadas  a
direção  do  presídio  realizou  a  abordagem  ora
descrita  visto  que  entre  o  surgimento  das
suspeitas  contra  o  denunciado  e  o  próximo
plantão  do  mesmo  onde  este  iria  sair  para  a
faculdade  e  retornar  foi  o  que  ocorreu  a
abordagem que culminou em sua prisão;  que a
abordagem  realizada  pelo  BOPE em  face  do
denunciado foi feita na rua que da acesso a unidade
prisional, ressaltando o depoente que a referida rua só
tem como destino final a unidade prisional e o estande
de  tiros;  que  decidiram  fazer  a  abordagem  fora  do
presídio para não constranger o denunciado, visto que
não se tinha certeza da veracidade dos fatos (…) - sic.”

O policial militar Esaú  Lucena  Barbosa, testemunha
legalmente compromissada, ao ser ouvido em juízo, asseverou:

“Que confirma na íntegra o seu depoimento prestado
na esfera policial (f. 02/03) lido nesta audiência; que
segundo informações do serviço de inteligência da PM,
no dia do fato iria se realizar uma abordagem, a um
agente  penitenciário,  que  supostamente  estaria
ingressando  com  material  ilícito  no  presídio;  que  o
depoente,  coordenador do serviço alertou as  equipes
que ficasse prontas para um possível posicionamento;
que  a  abordagem  realizada  no  denunciado  foi  feita
inicialmente pela equipe do SGT Tadeu; que ao iniciar a
referida  abordagem  o  SGT  Tadeu  informou  ao
depoente, dirigindo-se este com a sua equipe ao local
da  abordagem;  que  ao  interpelar  o  denunciado
após  a  abordagem,  em  momento  algum  o
denunciado informou que o material  apreendido
em seu veículo era para consumo próprio ou uso
pessoal,  reservando  apenas  que  não  poderia
informar  a  quem  se  destinava  os  objetos,  por
temer por sua família e por sua integridade física;
que  conversava  informal  com  a  direção  do  presídio
após a abordagem o depoente tomou conhecimento de
que o monitoramento em face do denunciado iniciou-se
em razão de suspeita do diretor do presídio que estava
percebendo  atitudes  estranha  e  o  comportamento
diferenciado  do  denunciado;  que  após  a  prisão  do
denunciado, no presídio Romero Nóbrega houve uma
rebelião,  onde foram encontrado  vários  instrumentos
perfuro cortantes artesanais, bem como facas do tipo
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peixeira,  alguma  quantidade  de  droga  e  outros
utensílios que serviram como armas para os apenados
(…).”

 
Com efeito, as  testemunhas  inquiridas,  sobretudo  o

diretor  do presídio e  os policiais militares responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado –  tanto na fase policial quanto em juízo –
apresentaram depoimentos firmes e convincentes que, corroborados com
os demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução
criminal, não deixa margem para a absolvição  ou  desclassificação
almejada.

Nunca é demais lembrar que os Tribunais pátrios,
notadamente o Superior Tribunal de Justiça entendem pela validade do
depoimento de policiais, principalmente quando colhidos em juízo, com
observância ao contraditório, bem como quando em consonância com as
demais provas colhidas na instrução criminal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33,
DA  LEI  N.º  11.343/06, 304  E  333,  DO  CÓDIGO
PENAL.  TESE DE  FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR  A  ACUSAÇÃO.  VIA  IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE  DE  EXAME  APROFUNDADO  DO
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE
DA  DOSIMETRIA  DAS  PENAS.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INOCORRÊNCIA.(...)
2. Os  policiais  não  se  encontram  legalmente
impedidos  de  depor  sobre  atos  de  ofício  nos
processos  de  cuja  fase  investigatória  tenham
participado,  no  exercício  de  suas  funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em  juízo,  sob  a  garantia  do  contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.
(...)
5.  Ordem  denegada.”  (STJ- HC 149.540/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 04/05/2011), destaques
nossos.

“HABEAS  CORPUS.  PACIENTES  CONDENADOS
PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
(ART. 33, § 4o. DA LEI 11.343/06).  PENAS DE 5
ANOS, 2 MESES E 5 DIAS DE RECLUSÃO E 5 ANOS, 1
MÊS  E  20  DIAS  DE  RECLUSÃO.  REGIME  INICIAL
FECHADO. APREENSÃO DE 23 BUCHAS DE MACONHA,
4  PAPELOTES DE  COCAÍNA  E  3  PEDRAS DE  CRACK.
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VALIDADE  DOS  DEPOIMENTOS  PRESTADOS,  EM
JUÍZO,  POR  POLICIAIS  QUE  EFETUARAM  A
PRISÃO.  PRECEDENTES  DESTE  STJ. (...)  HABEAS
CORPUS  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
1.  Conforme  orientação  há  muito  sedimentada
nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos
dos  Policiais  em  juízo,  mormente  quando
submetidos  ao  necessário  contraditório  e
corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal
como se dá na espécie em exame.
(...).”  (STJ- HC 168.476/ES, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,
julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010),
destaquei.

Ponto outro, como cediço,  a consumação do crime de
tráfico se dá quando o agente comete ao menos uma das dezoito práticas
elencadas no art. 33, caput, da Lei de Drogas –  no caso em comento
trazer consigo –, não sendo necessário que seja flagrado efetivamente
vendendo os entorpecentes.

Sobre o assunto, leciona Luiz Flávio Gomes:

“Consuma-se o crime com a prática de qualquer um
dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo
ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas
modalidades são permanentes, protraindo o seu
momento consumativo no tempo e no espaço (por
exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em
depósito, guardar etc.).” (Lei de Drogas comentada
artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de
23.08.2006. 3ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 185-186). 

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33,
CAPUT, E §1º, III) - PRISÃO EM FLAGRANTE -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS - PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E
MONITORAMENTO DA CONDUTA DO APELANTE -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS UNÍSSONOS E EM
HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE
PROVA - CONDUTA DE "TRAZER CONSIGO"
DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - (...)
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E para aferição do exercício da atividade ilegal
em comento, despiciendo que o agente seja
flagrado em efetiva venda e auferimento de
lucros, uma vez que no núcleo do tipo estão
previstas 18 (dezoito) condutas diferentes, razão
pela qual a prática de apenas uma delas
perfectibiliza a narcotraficância, in casu, o fato de
o acusado trazer consigo. (…).” (Apelação Criminal
(Réu Preso) n. 2011.022637-8, de Itajaí, rela.
Desa. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara
Criminal, j. 25-10-2011).

Outrossim, mesmo considerando como verdadeira a
suposta alegação de que o réu é usuário de drogas em nada modifica o
cenário do delito cometido, mormente porque ambos os tipos não se
mostrariam incompatíveis. Logo, só a asserção da condição de usuário por
parte do réu não desqualifica o fato de que estaria traficando substâncias
entorpecentes. 

Ademais, o fato de o  agente  ser usuário em nada
modifica o cenário do delito cometido, mormente porque ambos os tipos
não se mostrariam incompatíveis. Logo, só a asserção da condição de
usuário por parte do réu não é causa suficiente para a descaracterização
do tráfico. Aliás, não é incomum os casos de “consumidores” que passam
a traficar para sustentar o próprio vício, o que não impede a configuração
do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Seguem julgados nesse sentido: 

"A  simples  condição  de  dependente  químico  não  é
suficiente para afastar o tipo penal descrito no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, sendo notório e sabido que
muitos  usuários  de  drogas  passam  a  traficar  para
sustentar  seu vício" (TJMG - Apelação Criminal n.
2009.025708-4, da Capital / Estreito, rel. Des.
Substituto Carlos Alberto Civinski, Quarta Câmara
Criminal, j. 7-6-2011 – aparte da ementa).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  (ARTIGO  33,  CAPUT,  DA  LEI
11.343/2006).  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.  PEDIDO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE
CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
DESCABIMENTO.  CONTEXTO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE O RÉU EXERCIA A
NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE,
POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PRÁTICA DO DELITO
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DE TRÁFICO.  (...)  RECURSO DESPROVIDO  (TJSC -
Apelação Criminal n. 2012.029863-3, de Brusque,
rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, Segunda Câmara
Criminal, j. 10-7-2012).

Ponto outro, a quantidade de droga apreendida com o
acusado, 60,12g (sessenta vírgula doze gramas) de maconha, não pode
ser considerada ínfima.

Vale lembrar que, o professor Alexandre de Morais,
fazendo referência ao conceito relativo de pequena quantidade de
substância entorpecente e de que este deve sempre levar em conta as
circunstâncias de tempo, lugar e modo da apreensão da droga, aduz que
uma dose de maconha possui aproximadamente 0,33 gramas da substância
proscrita:

"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
gramas da citada substância entorpecente." (Moraes,
Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª ed.,
São Paulo: Atlas, 2007, página 114).  

Assim, considerando que no caso foram apreendidas
60,12g (sessenta vírgula doze gramas), dava-se para confeccionar, com a
substância, mais de 180 (cento e oitenta) cigarros de maconha. O que,
mormente, pelas circunstâncias do fato – o réu foi flagrado trazendo em seu
veículo a maconha apreendida, com indícios de que pretendia adentrar no
presídio com tal  substância –  conduz para a conclusão de que a droga
encontrada se destinava à mercancia dentro da unidade prisional.

Por oportuno, não se pode olvidar que vigora no nosso
Direito Penal o sistema da "livre convicção", ou da "verdade real" ou do
"livre convencimento", segundo o qual o juiz forma sua convicção pela
livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios valorativos e
apriorísticos, sendo independente  na sua escolha, aceitação e valoração,
como vem expresso no art. 157 do Código de Processo Penal. 

Nesse diapasão, as provas angariadas ao longo da
instrução criminal –  em destaque a  oral  e a quantidade e forma de
acondicionamento da droga apreendida –, conforme se pode perceber,
evidenciam, com segurança necessária, a prática, pelo apelante, do crime
de tráfico de drogas, tendo ele pleno conhecimento da ilicitude de sua
conduta, pelo que deve ser mantida a sentença condenatória.
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Assim, diante da logicidade proporcionada pelo acervo
probatório produzido  ao longo da instrução, não há como acolher a
pretensão absolutória  ou  desclassificatória  pela simplista negativa de
mercancia, pois ao contrário do que alega a defesa, o acervo probatório
coligido é  mais do que suficiente para ensejar a condenação pelo delito
descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do
crime de tráfico ilícito de drogas impõe-se a manutenção do édito
condenatório, nos exatos termos da decisão monocrática.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição
limitada),  Relator,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito
convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr.
Des. João Benedito da Silva), Revisor, e Carlos Martins Beltrão.
Ausente o Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior

Presente  à  sessão  o  representante  do
Ministério  Público,  Doutor  José  Roseno  Neto,  Procurador  de
Justiça.

 
Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy

de Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa (PB), 16 de abril de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


