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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001236-12.2015.815.0731 – 2ª Vara da Comarca
de Cabedelo
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: J. B. dos S.
ADVOGADO: Katherine Medeiros Ramos
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO  AO  CRIME  DE  TRÁFICO
DE  ENTORPECENTES.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INDUVIDOSAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU
DE  DESCLASSIFICAÇÃO.  APLICAÇÃO
DE  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE
INTERNAÇÃO.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
DESFAVORÁVEIS.  INTERNAÇÃO  COMO
MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  MAIS
ADEQUADA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1. Menor apreendido, com outros dois menores
infratores,  em circunstâncias  de  cometimento
do  delito  equiparado  ao  delito  de  tráfico  de
drogas.  Local  bastante  conhecido  do  meio
policial.  Apreensão  de  maconha  e  de  crack.
Impossibilidade  de  absolvição  ou  de
desclassificação.

2.  Aplicação  da  medida  socioeducativa  de
internação.  Condições  pessoais  e  sociais
desfavoráveis.  Fato  não  isolado  na  vida  do
menor. Fixação por prazo indeterminado com
avaliações periódicas. Manutenção.

3. Desprovimento do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
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criminal, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

O  Ministério  Público  com  assento  na  Vara  da  Infância  e
Juventude  de  Cabedelo/PB  representou  os  adolescentes  Rafael  Alves  Ferreira,
Jerbeson Bernardo dos Santos, conhecido como “Jerbinho”, e Alisson Bruno Souza
dos Santos, conhecido como “Bruninho”, por terem, no dia 03/12/2015, por volta
das 12h30, sido apreendidos com substância entorpecente.

Consta da inicial que a polícia militar efetuava rondas rotineiras
quando  recebeu  ligação  anônima  informando  sobre  a  comercialização  de
substância  ilícita  praticada  por  três  adolescentes  nas  proximidades  do  Bar  da
Bananeira, na Comunidade Vila Feliz, em Cabedelo.

Assim, se dirigiram ao local e abordaram os três menores, com
substância entorpecente: 12 trouxinhas de maconha e 9 pedrinhas de crack.

Instruído  o  processo  e  oferecidas as  alegações  finais  pelo
Ministério Público, fls. 115/120, e pela defesa, fls. 133/136, 137/140, 141/142, o
MM. juiz singular  julgou procedente a representação, aplicando aos adolescentes
Rafael Alves Ferreira e Alisson Bruno Souza dos Santos a medida socioeducativa
de  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  ao  infrator  Jerberson  Bernardo  dos
Santos, de internação por prazo indeterminado.

Inconformado,  recorreu  o  infrator  Jerberson  Bernardo  dos
Santos às fls. 162/170, pugnando por sua absolvição, alegando ausência de provas
para  uma condenação;  em pedidos  alternativos,  pugnou pela  desclassificação do
delito para uso de substância entorpecente e pela reforma da medida socioeducativa
aplicada e sua dosimetria.

Intimação pessoal do infrator/apelante à fl. 173.

Nas  contrarrazões  (fls.  176/182),  o  Parquet pugnou  seja
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negado provimento ao apelo.

Sentença mantida pelo juízo de 1º grau às fls. 183.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer,  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 188/196).

É o relato que basta.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da tempestividade, eis que interposta a apelação em 08/08/2016 (fl.
162), tendo sido o menor intimado em 1º/08/2016 (fls. 173) – e adequação, além
não depender de  preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à
Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

2. Do Mérito

Conforme  relatado,  o  apelante  foi  condenado,  por  ato
infracional análogo ao tráfico de drogas, à medida socioeducativa de internação.

Em suas razões recursais, pugnou por sua absolvição ou, em
pedidos  subsidiário,  pela  desclassificação  e  reforma  da  medida  socioeducativa
imposta.

2.1 Pedidos Absolutório e Desclassificatório

Aduz  o  apelante  ser  nítida  a  absoluta  ausência  de  provas
capazes de ensejar a condenação, já que negou a posse da droga e os depoimentos
dos policiais seriam contraditórios.
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Ademais, continua, em sendo mantida a condenação, deveria
ser por crime diverso, já que a quantidade da droga, o local e as condições que se
desenvolveu a ação, bem como suas condições pessoais, apontam para a direção de
ser consumidor esporádico de substância entorpecente.

As  razões  recursais  ressaltam  sobre  suposta  contradição
constante na sentença, pois o “próprio juízo sentenciante informa que o local em
que  o  adolescente  foi  apreendido  –  próximo  ao  Bar  da  Bananeira  –  é
conhecido  nesta  Cidade  como sendo  ponto  de  consumo de  entorpecentes”,
grifos no original, fl. 167.

Mas, a transcrição não é fiel ao que consta na sentença, onde o
Magistrado  menciona:  “Saliente-se  que  o  local  onde  os  adolescentes  foram
apreendidos – Bar da Bananeira – é conhecido nesta Cidade como sendo ponto de
consumo e tráfico de entorpecentes”, fl. 153.

E, ao contrário do alegado, as provas constantes nos autos são
suficientes para manter a condenação de 1º grau.

A materialidade encontra-se comprovada através do Auto de
Apreensão e Apresentação de fl.  07, Laudo de Constatação de fl.  15, Laudo de
Constatação de fls. 17 e Laudos de Exame Químico Toxicológico de fls. 122/126 e
127/131.

A  autoria  infracional,  por  sua  vez,  revela-se  através  dos
depoimentos testemunhais constantes nos autos.

Os  policiais  militares  que  procederam  à  apreensão  dos
menores, afirmaram sobre o ato infracional, conforme se verifica na mídia de fl.
64:

Raony de Melo França, policial militar, afirmou que participou
da abordagem aos  adolescentes;  que receberam informações de que,  num local
típico de venda de drogas, havia uns adolescentes traficando; que é próximo à linha
do trem, onde há uma construção inacabada, pouco depois do bar da bananeira;
que, ao chegar no local,  encontrou os suspeitos e a droga; que os três estavam
juntos e a droga estava embaixo de uma pedra; que o local já é muito conhecido
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como local de venda e consumo de drogas, existem muitos papelotes, papelzinho
do crack, papéis de seda; que foi a 1ª vez que apreendeu os menores; mas Jerbeson
foi apreendido posteriormente a este fato por outra ocorrência, no mesmo local,
tendo sido encontradas droga e arma com ele.

Thiago Fonseca de Oliveira, policial militar, disse que estava
na diligência que apreendeu os menores no Bar da Bananeira; que receberam uma
comunicação do CIOP que eles estariam ao lado do Bar da Bananeira em uma
construção inacabada; que se dirigiram ao local e encontraram a droga perto dos
menores; que foram encontradas cerca de 10 trouxinhas de drogas; que, quando a
viatura se aproximou, Jerbeson estava fumando e parou ao ver a viatura; que era
um cigarro “enrolado numa seda”, tanto que, quando jogou, ele se desfez todo.

Ouvido em juízo, consoante mídia de fl. 75, o menor Rafael
confirmou que estavam guardando a maconha e as pedras de crack; que o que era
seu era a maconha,  mas as pedras  de  crack eram de um amigo seu;  que fazia
apenas umas cinco semanas que começara a traficar;  que não pode informar o
nome do amigo que é o dono do crack; que comprou a maconha onde mora, mas
não pode dizer a quem comprou; que Jebinho e Alisson estavam com o interrogado
no momento; que quando chegou ao local, os dois já estavam lá.

O menor infrator, ora apelante, ouvido em juízo, mídia de fl.
75,  disse  que  estava  vindo  da  quadra,  quando  se  encontrou  com  Bruninho  e
combinaram de ir  ver  umas meninas  no colégio;  que compraram um cigarro e
foram, no meio do caminho, viram Rafael e este os chamou para pedir o cigarro;
que logo que chegaram e se sentaram, chegou uma viatura e apreendeu todos; que
estava com um cigarro e Rafael não estava com nenhum, mas pediu o seu para
fumar; que as trouxinhas de maconha e as pedras de crack apreendidas não eram
suas; que responde a outros processos por conta de “moto”; que o cigarro não era
de maconha, era um cigarro normal; que, de vez em quando, faz uso de droga, mas
nunca pegou droga com Rafael nem com Alisson.

Veja-se  que  o  menor  Rafael  confessou que  fazia  tráfico  há
cerca de cinco semanas, tendo atraído para si a autoria delitiva. Esta versão não é
incomum de se encontrar nos processos criminais, quando um dos agentes busca
isentar os demais.

O fato  é  que,  pelo  cotejo  dos  elementos  coletados  durante  a
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instrução probatória, induvidosa se apresenta a incidência do apelante na figura típica
equiparada àquela delineada no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Acerca da validade dos depoimentos dos policiais como meio
de prova, é firme a jurisprudência nesta Câmara Criminal:

APELAÇÔES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI
Nº  11.343/06. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELOS
DEFENSIVOS.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS,  COERENTES  COM  AS  DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. VINCULO
ASSOCIATIVO.  COMPROVAÇÃO.
PERDIMENTO  DO  BEM  APREENDIDO  EM
FAVOR DA UNIÃO. USO ILICITO DO VEÍCULO,
PARA TRANSPORTAR DROGA. MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.  Demonstradas  a  materialidade  e  a
autoria  com  relação  ao  delito  de  tráfico  de
entorpecentes,  diante  o  acervo probatório  constante
dos autos e não tendo a defesa apresentado elementos
sólidos  para  eventual  acolhimento  do  pleito
absolutório,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória. […]. Os depoimentos de policiais que,
em  regra,  possuem  plena  eficácia  probatória,
ausentes  elementos  concretos  que  coloquem  em
dúvida, é plenamente válido para sustentar uma
condenação.  […].  (TJPB;  APL  0003856-
35.2013.815.2002;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 20/10/2015;
Pág. 19). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Tráfico  de
substância  entorpecente  e  porte  ilegal  de  arma  de
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fogo. Delitos dos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 14,
da Lei nº 10.826/2003. Condenação. Apelo da defesa.
Autoria  e  materialidade  sobejamente  comprovadas.
Pretendida absolvição, sob o fundamento da negativa
de autoria e da falta de provas. Descabimento. Acervo
probatório  concludente.  Depoimento  de  policial
militar. Validade. Causa de redução do art. 33, § 4º,
da lad. Almejada incidência de sua fração máxima.
Descabimento.  Circunstâncias  do  caso  concreto.
Recurso  conhecido  e  desprovido.  O  tipo  penal
descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, classificado
como  de  ação  múltipla  ou  conteúdo  variado,
consuma-se pela execução de um dos dezoito núcleos
que o integram, sendo irrelevante  a  consecução do
efetivo  comércio,  ou  mesmo  que  a  droga  seja  de
propriedade  de  terceiro;  “apesar  do  delito  ser
conhecido  como  tráfico  de  drogas,  para  sua
configuração  não  é,  necessariamente,  exigível  a
ocorrência  de  ato  de  tráfico,  ou  que  seja  o  agente
colhido praticando atos de mercancia, bastando, para
tanto, a flexão de um dos verbos do art. 33 da Lei
antidrogas, a exemplo de transportar, trazer consigo.
(TJGO, apelação criminal 19798-77.2013.8.09.0029,
Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara
Criminal,  julgado  em  29/04/2014,  dje  1541  de
14/05/2014).  […]  os  depoimentos  dos  policiais,
colhidos sob o crivo do contraditório, de acordo
com  sedimentada  exegese  jurisprudencial,  são
dignos  de  credibilidade,  mostrando-se  idôneos
como meio de prova, sobretudo se não há razão
plausível  que  os  torne  suspeitos.  […].  Provadas,
quantum satis, a autoria e materialidade da conduta
delituosa,  resta  esmaecida  a  pretensa  absolvição.
Apelação  desprovida.  (TJPB;  APL  0004557-
79.2011.815.0251;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
26/08/2015; Pág. 19). Grifos nossos.
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRAFICO  DE
ENTORPECENTE.  ART.  33,  CAPUT DA LEI  N.
11.343/06.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ARTIGO  33,  §  4º  DA  REFERIDA  LEI.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NA  MAIORIA
FAVORÁVEIS.  REDUÇÃO  NO  PATAMAR
MÁXIMO.  MEDIDA QUE SE IMPÕE.  REGIME
ABERTO.  CONVERSÃO  DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.  ART.
580  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
RECONHECIMENTO DE OFICIO. PROVIMENTO
PARCIAL  DO  APELO.  Demonstradas  a
materialidade e  a  autoria  com relação ao delito  de
tráfico de entorpecentes,  diante o acervo probatório
constante dos autos e não tendo a defesa apresentado
elementos sólidos para eventual acolhimento do pleito
absolutório,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória.  Os depoimentos de policiais que, em
regra, possuem plena eficácia probatória, ausentes
elementos concretos que coloquem em dúvida,  é
plenamente  válido  para  sustentar  uma
condenação. […].  (TJPB;  APL  0002273-
80.2012.815.0181;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  João Batista  Barbosa;  DJPB 06/08/2015;
Pág. 25). Grifos nossos.

E de outros tribunais pátrios:

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
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Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar autoria e materialidade. Validade
dos depoimentos policiais. Comprovação de que a
droga seria destinada para o tráfico. RECEPTAÇÃO.
Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar autoria
e materialidade. Aquisição de motor com numeração
suprimida e peças de motocicleta objeto de crime de
furto.  Coeso  testemunho  policial,  firme  a
comprovar o acerto da condenação. PENAS. Penas
bem dosadas,  com aplicação do redutor do art.  33,
§4º, da Lei nº 11.343/06 pelo Juízo. Possibilidade de
substituição  das  penas  privativas  de  liberdade  por
restritivas  de  direitos  e  fixação  do  regime  inicial
aberto. Recurso parcialmente provido, com expedição
de  alvará  de  soltura.  (voto  n.  27011).  (TJSP;  APL
0000030-31.2014.8.26.0556;  Ac.  9042825;
Araraquara;  Décima  Sexta  Câmara  de  Direito
Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 01/12/2015;
DJESP 09/12/2015). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
1.  Pleito  absolutório.  Improcedência.  Conjunto
probatório  indene  de  dúvidas  acerca  da
comercialização  de  entorpecentes.  Depoimentos
dos policiais militares que demonstram a prática
da  mercancia.  Validade  dos  testemunhos.
Condenação  mantida.  2.  Inconformismo  quanto  à
dosimetria penal.  2. 1.  Pedido de redução da pena-
base.  Inadmissibilidade.  Culpabilidade  considerada
desfavorável  com  base  em  elementos  que
extrapolaram  o  tipo  penal.  Natureza  da  droga
apreendida. Inteligência do art. 42 da Lei de drogas.
2.2. Existência de maus antecedentes. Multiplicidade
de  condenações.  Possibilidade  de  utilização  de  2
condenações diversas para agravamento da pena-base
e reconhecimento da reincidência. Ausência de bis in
idem. Orientação do STJ. 2.3. Pleito de afastamento
da  circunstância  agravante  da  reincidência.
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Impossibilidade.  Circunstância  devidamente
configurada, nos termos do art. 63 do Código Penal.
Indulto  que  não  afasta  os  efeitos  secundários  da
condenação. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR;
ApCr 1382821-8; Curitiba; Quarta Câmara Criminal;
Relª  Desª  Lidia  Maejima;  Julg.  12/11/2015;  DJPR
07/12/2015; Pág. 595). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº
11.343/2006).  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  A
ENSEJAR A CONDENAÇÃO.  VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
RESPONSÁVEIS  PELO  FLAGRANTE.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO
DE  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA. I. A palavra dos policiais que atuaram
nas investigações e efetuaram a prisão do réu em
flagrante, ausente de dúvidas, é de grande valor
probatório, quando em harmonia com as demais
provas,  restando,  in  casu,  devidamente
comprovadas  a  materialidade  e  autoria; II.
Impossibilidade de fixação do regime semiaberto para
o cumprimento da pena, haja vista que a reincidência
conduz ao regime imediatamente mais gravoso, neste
caso, o fechado; III.  Apelo conhecido e improvido.
(TJSE; ACr 201500322747; Ac. 21001/2015; Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Gilson Félix  dos  Santos;  Julg.
30/11/2015; DJSE 04/12/2015). Grifos nossos.

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico de drogas
não é necessário que o agente seja preso no momento exato da venda, bastando
que, pelas circunstâncias e condições da apreensão dos entorpecentes, se chegue à
configuração do ilícito pela destinação a terceiros, haja vista que o tipo penal prevê
várias condutas que assinalam a prática do tráfico. 

Observem-se as seguintes decisões desta Câmara Criminal:
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TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.  TESTEMUNHOS  DE
POLICIAIS.  VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  POSSE  PARA  USO  PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.  EVIDÊNCIAS  DA
DESTINAÇÃO  MERCANTIL  DO
ALUCINÓGENO.  PENA.  FIXAÇÃO  NO
MÍNIMO.  REDUÇÃO.  REINCIDENTE.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I.
O testemunho do agente policial somente não terá
valor quando se evidenciar o seu interesse particular
em  acusar  gratuitamente  o  agente,  o  que,
seguramente,  não  é  a  hipótese.  II.  A expressiva
quantidade de droga apreendida,  bem assim,  a
forma como se encontrava escondida, aliadas a
outras  circunstâncias  reforçam  a  conclusão  de
que  a  substância  entorpecente  se  destinava  ao
comércio  proscrito,  obstando o  acolhimento da
pretensão  desclassificatória  da  defesa. III.
Estabelecida a  pena no mínimo,  não reduzida em
razão da reincidência do implicado, inadmissível a
pretendida redução. V. Apelo não provido. (TJPB;
APL  0012479-47.2013.815.0011;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito
Pereira  Filho;  DJPB 22/07/2014;  Pág.  12).  Grifos
nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  MARIA APARECIDA
SANTANA  ALVES.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
ART.  33  E  35  DA  LEI  Nº  11.343/06.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME
PREVISTO  NO ART.  28  DA LEI  Nº  11.343/06.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO
QUANTO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E
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AUTORIA  INCONTESTES.  ACERVO
PROBATÓRIO  CONCLUDENTE  PARA  OS
DELITOS  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
DIMINUIÇÃO DA PENA.  SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE DIREITO. ALTERAÇÃO PARA
REGIME  INICIAL  MAIS  BRANDO.  NÃO
CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  A
destinação  comercial  da  substância  apreendida
está  caracterizada  não  só  pela  qualidade  e
quantidade  da  droga,  mas  também  pelas
circunstâncias em que o flagrante ocorreu, sendo
inviável o acolhimento da tese de desclassificação
para  o  delito  previsto  no  artigo  28  da  Lei  de
drogas. 2. A condição de usuário de drogas, por si
só, não tem o condão de afastar a responsabilidade
criminal  do  agente  para  o  crime  de  tráfico  de
drogas. A grande quantidade de droga apreendida,
as  circunstâncias  da  prisão  e  as  interceptações
telefônicas,  somadas ao dolo em fornecer a droga
para terceiros, impedem a desclassificação. 3. […].
(TJPB;  ACr  0002647-77.2011.815.0231;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão Filho;  DJPB 08/04/2014;  Pág.  18).  Grifos
nossos.

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE  CERTA.  ELEMENTOS
INDISCUTÍVEIS DE AUTORIA.  DESTINAÇÃO
COMERCIAL.  EVIDÊNCIAS.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.  INADMISSIBILIDADE.  TESE
ALTERNATIVA  DE  UM  DOS  RÉUS  PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO.
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELOS  NÃO  PROVIDOS.  I.  Evidenciado,  a
partir  da  palavra  coerente  e  inconteste  dos
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policiais  envolvidos  na  operação,  que  os  réus
detinham  em casa  determinada  quantidade  de
droga e certa quantia em dinheiro em notas de
pequeno valor, com o claro propósito comercial,
inafastável  a  condenação  pelo  crime  de  tráfico
ilícito  de  entorpecente. II.  Condenação  mantida.
Apelos  providos  parcialmente.  (TJPB;  ACr
001.2012.011656-9/1;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;
DJPB 01/11/2013; Pág. 18). Grifos nossos.

Assim,  em razão de  o  delito  previsto  no  art.  33  da  Lei  de
Tóxicos encerrar um vasto rol de figuras típicas, é de se observar que a simples
adequação  da  conduta  do  menor  infrator  a  uma  delas  torna  irrefutável  a
condenação. 

Dessa forma, se o álbum processual revela, incontestavelmente,
a materialidade e a autoria, resta a conclusão legítima de que a hipótese em exame
contempla o fato típico análogo ao tráfico, insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06,
não havendo que se falar, assim, em absolvição nem mesmo em desclassificação.

2.3 Da medida socioeducativa

Por  fim,  o  apelante  pugnou  pela  reforma  da  medida
socioeducativa aplicada e sua dosimetria.

No entanto, tal pleito não há como prosperar.
 

Após  análise  aprofundada  do  caderno  processual,  à  luz  dos
documentos trazidos à colação e da legislação aplicável à espécie, entendo que, in
casu, a aplicação da medida extrema de internação se mostra necessária. 

Com efeito, a medida socioeducativa de internação, a teor do
art. 122 do ECA (Lei nº 8.069/90), pode ser imposta, tão-somente, nas seguintes
hipóteses:  “I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência à pessoa; II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III  –  por  descumprimento  reiterado  e  injustificável  da  medida  anteriormente
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imposta”.

No caso  do  apelante,  resta  patente  a  incidência  da  hipótese
prevista no inciso II do art. 122 do ECA, tendo em vista a certidão de fls. 148/149,
o  que  demonstra  a  necessidade  de  imposição  da  medida  socioeducativa  de
internação por prazo indeterminado, para que haja uma conscientização sobre a
gravidade dos atos por ele praticados. 

Ademais, ressalta-se que o fato de ter o juiz eleito a medida
socioeducativa de internação como a adequada ao caso,  não pode significar,  de
modo algum, que ele tenha desconsiderado a necessidade de reinserção do jovem
na sociedade, mesmo porque, todas as medidas previstas no ECA, inclusive a de
internação, tem esse fim.

Nesse  aspecto,  transcrevo  trecho  do  parecer  emitido  pelo
Procurador de Justiça (fl. 195) que, com bastante propriedade, afirma que a medida
aplicada ao jovem infrator na sentença é plenamente justificável:

“Percebe-se, pois, que é incabível a não aplicação
da medida socioeducativa de internação. E, mais, as
condições  pessoais  do  adolescente  e  sua  péssima
conduta  (vide  antecedentes  criminais  de  fls.
148/149)  impedem  a  imposição  de  medida  mais
branda, visto que o processo ressocializador, nesse
caso, só surtirá algum efeito em meio fechado […]”

Neste sentido:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.  SÚMULA
Nº  691/STF.  ECA.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO  AO  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS. Medida socioeducativa de internação.
fundamentação  concreta.  ausência  de
constrangimento  ilegal. petição  inicial  indeferida
liminarmente.  (STJ;  HC  379.100;  Proc.
2016/0302329-0;  SP;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.
Sebastião  Reis  Júnior;  DJE  17/11/2016).  Grifos
nossos.

Apelação Criminal 0001236-12.2015.815.0731                                                      CMBF - Relator
    14



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE. ECA. HABEAS CORPUS. ATO
INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME  DE
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA.  INTERNAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.  REITERAÇÃO.
VERIFICADA.  ILEGALIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA.  HABEAS  CORPUS
DENEGADO.  1.  Esta  Sexta  Turma  passou  a
majoritariamente  compreender,  ressalvada
pessoal  compreensão  diversa,  que  para  a
configuração da reiteração de infrações  graves,
prevista  no  inciso  II  do  art.  122  do  ECA,
suficiente  é  a  prática  de  nova  conduta  após
prévia aplicação de medida socioeducativa, salvo
falta de contemporaneidade ou menor relevância
da  infração  antecedente. 2.  Habeas  corpus
denegado. (STJ; HC 371.266; Proc. 2016/0242926-
4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE
17/11/2016). Grifos nossos.

Com isso,  tem-se  que  a  imposição  da  medida  de  internação
mostra-se necessária, uma vez que outra não se mostra adequada para o caso dos
autos, não existindo fundamento jurídico plausível para sua modificação.

Destarte,  conclui-se  que  a  r.  sentença  guerreada  não  merece
reparos,  uma  vez  que  devidamente  fundamentada  e  proferida  com  estrita
observância aos parâmetros elencados no § 1° do art. 112 do Estatuto da Criança e
do Adolescente. 

Por fim, ressalto que não há dosimetria em aplicação de medida
socioeducativa.  Conforme  assinalado  na  sentença,  a  mesma  é  por  prazo
indeterminado com prazo máximo de 03 (três) anos e com avaliação periódica.

3. Parte Dispositiva
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Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso apelatório,
em harmonia com o parecer ministerial. Oficie-se.

É como voto.

Presidiu ao julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência,
dele  participando,  além  de  mim,  relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Carlos
Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, 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,
em 13 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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