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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0001692-09.2014.815.0371 –  6ª  Vara  da
Comarca de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Cícero Sales Sousa
ADVOGADO: José Silva Formiga (OAB/PB 2.507)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. MATERIALIDADE E
AUTORIA INCONTESTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O  DELITO  DE  USO  PRÓPRIO  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.  IMPROCEDÊNCIA.   DEPOIMENTO
DE  POLICIAL  QUE  REALIZOU  A  ABORDAGEM.
VALIDADE.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS
SUFICIENTES  QUE  ATESTAM  A  PRÁTICA  DA
MERCANCIA  ILÍCITA. POSSE  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE  PARA  CONSUMO  PESSOAL
DESCARACTERIZADA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  Se  o  álbum  processual  revela,
incontestavelmente,  a  materialidade  e  a  autoria,
em  adição  ao  conjunto  de  circunstâncias  que
permearam o acusado no momento da apreensão
efetuada, há que se considerar correta e legítima a
conclusão de que a hipótese em exame contempla
o fato típico de tráfico, reprovado pelos arts. 33 e
35 da Lei n° 11.343/06, não havendo que se falar,
assim,  em  desclassificação  para  uso  de
entorpecentes previsto no art. 28 da citada lei.

2. Ocorrendo a prisão em flagrante delito na posse
da  droga  pronta  para  comercialização,  mostra-se
comprovado  que  a  substância  entorpecente  se
destinava ao tráfico e, não, ao consumo próprio.

3. É válido como elemento probatório, desde que
em consonância com as demais provas dos autos,
as declarações dos agentes policiais ou de qualquer
outra testemunha.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara da Comarca de Sousa/PB, Cícero Sales
Sousa, vulgo “novinho”, foi denunciado nas sanções do art. 33, caput, da Lei
n° 11.343/06, pelos fatos a seguir narrados: 

Numa ronda de rotina, policiais abordaram o acusado que
já  havia  sido  preso  por  porte  ilegal  de  arma.  Assim,  no  dia  15/03/2014,
flagraram o denunciado com cerca de 10g de “crack”, material necessário para
transformar em 70 (setenta) pedras de “crack”, enrolados em um saquinho
plástico. 

O  processo  seguiu  regular  instrução  com  inquirição  de
testemunha,  interrogatório  do  acusado  e  testemunha  e  oferecimento  das
alegações finais das partes(fls. 50 - DVD).

Concluída a instrução criminal, o magistrado a quo julgou
procedente  a  denúncia,  condenando o  apelante,  nos  termos dos  arts.  33,
caput, da Lei n° 11.343/06, aplicando a pena da seguinte maneira:

Fixou a pena base em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Considerando  a  majorante  da  reincidência,  aumentou  a
pena em 1/6 (um sexto) a pena imposta ficando, ao final, em 7 (sete) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e
nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado,  o  acusado apela  (fls.  56/58),  pleiteando a
absolvição; e, implicitamente, a desclassificação do art. 33 da Lei 11.343/06
para o delito de uso de entorpecente (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Contrarrazões ministeriais (fls. 60/65).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 70/72).

É o relatório.
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VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recursos é tempestivo e adequado, eis que se tratam de
apelação interposta dentro do prazo legal, além de não depender de preparo,
por envolver o caso Ação Penal Pública,  a teor da Súmula n° 24 do TJPB.
Portanto, conheço dos apelo.

2. Do mérito:

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  nos  moldes  da
contrariedade à sentença proferida pelo magistrado singular, pugnando pela
absolvição do art. 33 da Lei 11.343/06 e implicitamente, pela desclassificação do
art. 33 da Lei 11.343/06 para o delito de uso de entorpecente (art. 28 da Lei nº
11.343/2006).

2.1 Do pleito absolutório

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  nos  moldes  da
contrariedade à sentença proferida pelo magistrado singular, pugnando pela
absolvição  do  recorrente,  em  face  da  insuficiência  de  provas  capazes  de
alicerçar  uma  decisão  condenatória  pelo  crime  de  tráfico  de  drogas,  isto
porque, no seu entendimento os policiais que efetuaram a prisão faltaram com
a verdade.

Ocorre,  no  entanto,  que  bem  analisou  o  juiz  a  quo  a
matéria  interpelada.  Com  efeito,  diante  dos  sérios  indícios,  concluiu,
acertadamente, o magistrado estarem robustamente provadas a culpabilidade
e a configuração do crime.

A  verdade  material  a  positivar  a  existência  do  delito
reputa-se  cristalina,  espelhada  na  prova  técnica  consistente  no  Auto  de
Apresentação e Apreensão (fls. 11) e Laudo de Exame Químico-Toxicólogico
(fls. 31/32).

A  autoria  do  ilícito,  por  sua  vez,  é  revelada  por  um
conjunto de circunstâncias e indícios irretorquíveis, que vão desde o flagrante,
os informes testemunhais colacionados aos autos e a prova técnica angariada,
desconstituindo,  com isso,  a  se-dizente  inexistência  de  provas  da  autoria
delitiva sustentada pelo sentenciado. 
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Como se observa, o depoimento do policial que efetuou a
prisão do increpado é harmonioso e verossímil, narrando as circunstâncias em
que o apelante foi encontrado.

Quando ouvido na esfera policial (fls. 08), o apelante diz
sem nenhum constrangimento:

“  (…)   QUE o  menino  que entregou  a  droga  ao
interrogado  disse  que  o  homem  que  estava
esperando  a  citada  droga  estava  aguardando  na
praça  do  Conj.  Frei  Damião,  nesta  cidade  de
sousa/PB (...)”.  

Ademais,  mesmo  diante  da  afirmação  hesitante  do
censurado, pronunciada em juízo, de que não é traficante, faz-se imperioso
pontuar que a droga foi encontrada em seu poder.

De  mais  a  mais,  não  há dúvida  quanto  a  validade  e  a
veracidade do testemunho fornecido pelo policial que realizou a abordagem.
Nesse sentido a jurisprudência orienta:

“PENAL.  PROCESSUAL  PENAL  E  PROCESSUAL
CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DA
PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 7 DO STJ. TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL
COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM
AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. PRECEDENTES. 1.
Não há violação do art. 619 do código de processo
penal  quando  o  tribunal  de  a  quo  explicita,  de
forma clara e fundamentada, os elementos de sua
convicção.  Na  hipótese,  a  corte  de  origem
enfrentou  todas  as  omissões  apontadas  nos
aclaratórios  opostos  pela  defesa.  2.  O exame da
pretensão  recursal  no  sentido  da  ausência  de
elementos probatórios suficientes para demonstrar
a conduta de tráfico e associação para o tráfico,
implica a necessidade de revolvimento do suporte
fático-probatório delineado nos autos. Incidência da
Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. É
válido  como elemento  probatório,  desde  que  em
consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes  policiais  ou de  qualquer
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outra  testemunha.  Precedentes.  4.  Agravo
regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-AREsp
234.674; Proc. 2012/0197891-1; ES; Sexta Turma;
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 06/06/2014) 

Assim,  quando  os  depoimentos  dos  policiais  são
confirmados  pelo  restante  do  conjunto  probatório,  como  sói  acontecer  na
vertente hipótese, a condenação torna-se medida adequada. E outro não é o
entendimento dos Tribunais, como se pode ver destes julgados:

STJ:  “Prova  –  Testemunha  –  Depoimentos  de
policiais  que  realizaram  o  flagrante,  colhidos  no
auto de prisão e reafirmados em juízo com plena
observância do contraditório – Idoneidade. (...) É
idônea  a  prova  testemunhal  colhida  no  auto  de
prisão  em flagrante  e  reafirmada  em juízo,  com
plena  observância  do  contraditório,  mesmo
constituída  apenas  por  depoimentos  de  policiais
que realizaram o flagrante” (in RT 771/566). 

No mesmo sentido: 

TJSP: “Como toda testemunha, o policial assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e
lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer
outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. O depoimento vale, não pela condição
de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade.
Estando em harmonia com as demais provas dos
autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se
tratar de policial” (in RT 737/606).

Dessa  forma,  se  o  álbum  processual  revela,
incontestavelmente, a materialidade e a autoria, em adição ao conjunto de
circunstâncias  que  permearam  o  acusado  no  momento  da  apreensão
efetuada,  há  que  se  considerar  correta  e  legítima  a  conclusão  de  que  a
hipótese em exame contempla o fato típico de tráfico, reprovado pelo art. 33
da Lei n.º 11.343/06, não havendo que se falar, assim, em absolvição por
insuficiência de provas.

Portanto,  não  tem  qualquer  amparo  legal  a  pretensão
defensiva, uma vez que se ergue incólume, de todo o conjunto probatório
colacionado,  a  intenção delitiva  do recorrente  de desenvolver  atividade de
mercancia, independentemente da efetiva materialização da traditio a outrem.
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2.2  Da  desclassificação  para  o  art.  28  da  Lei  nº
11.343/2006 (uso de entorpecente):

Quanto  ao  pedido  de  desclassificação  para  uso  de
entorpecente, entendo que não merece guarida o apelo defensivo.

Ainda que o ato da venda não tenha sido presenciado, a
quantidade  e  a  forma  como  a  substância  entorpecente  estava  guardada,
acondicionada de modo a facilitar  a  venda,  são indicadores do intento  da
mercancia, impondo, assim, a classificação de tráfico e, não, de porte para
simples uso (art.28 da Lei nº 11.343/06), como requer o apelante, uma vez
que denotam a finalidade comercial da droga como trazido pela denúncia que
levou os policiais a averiguar in loco.

Ora, é de sabedoria notória que o delito de tráfico, previsto
no art. 33 da Lei nº 11.343/06, encerra um vasto rol de figuras típicas, de
maneira que a simples adequação da conduta do acoimado a uma delas torna
irrefutável sua condenação às sanções impostas naquele dispositivo legal.

Por  outro lado, é de se notar  que se trata,  in  casu,  de
crime contra a saúde pública, envolvendo perigo abstrato, em que a intenção
do legislador é conferir a mais ampla proteção social possível. 

Desse  modo,  diante  dos  sérios  indícios  e  circunstâncias
irretorquíveis  do  intuito  do  recorrente  em  comercializar  a  droga,  resta  a
conclusão legítima de que a hipótese em exame contempla o fato típico de
tráfico, insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar,
assim,  em  desclassificação  para  o  crime  de  uso  próprio  de  substância
entorpecente, dada a amplitude do conceito jurídico da mercancia ilícita de
entorpecente,  identificada  como qualquer  uma das  atividades  descritas  na
cláusula de múltipla tipificação do referido diploma normativo. 

Apresenta-se, pois, evidente, o fato criminoso, posto que,
sendo  crime  formal,  a  mera  realização  do  verbo  previsto  no  modelo
incriminador  já  se  afigura  suficiente  para  a  adequada  caracterização.  Isso
porque  a  configuração  do  delito  contemplado  não  exige  efetivo  ato  de
comercialização,  bastando,  reitere-se,  a  prática  de  qualquer  das  condutas
típicas  ali  enumeradas,  mormente  quando  rodeada  de  circunstâncias  que
conduzam à inexorável conclusão de que a droga não tinha como finalidade
exclusiva o consumo, tal como se verificou na vertente hipótese. 

Nesse sentido, têm decidido, reiteradamente, as Cortes de
Justiça, senão, vejamos:
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“Para a caracterização do tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido  no  próprio  ato  da  venda  da  mercadoria
proibida.  Ademais,  esse  delito  é  de  caráter
permanente,  consumando-se  com a  detenção  do
tóxico  pelo  agente  para  comercialização”.  (in RT
714/357). 

“TRÁFICO  DE  DROGAS.  Autoria  e  materialidade
devidamente  comprovadas  Absolvição  por
insuficiência de provas ou desclassificação do delito
para  porte  de  substância  entorpecente  para  uso
próprio  Impossibilidade.”  (TJSP  -  APL  0001345-
12.2008.8.26.0619 - Rel. Des. Ivo de Almeida - j.
20.8.2012 - DJESP 27.8.2012).

Sendo assim, pelas provas coligidas, pelo flagrante e pela
apreensão da droga, vislumbro a ocorrência da figura penal do art. 33 da Lei
nº  11.343/06,  não  havendo que se  falar  em desclassificação  para  uso de
entorpecente (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, em harmonia
com o parecer da Procuradoria de Justiça, mantendo na íntegra a r. sentença a
quo em todos os seus termos. 

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento,  com voto,  o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim Relator, Marcus William de
Oliveira,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 30 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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