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Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0044151-85.2011.815.2002 – Juízo da Vara de
Entorpecentes da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Carlos Antonio de Lima Raimundo
DEFENSORA: Cardineuza de Oliveira Xavier e Enriquimar Dutra Da Silva 
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL. SENTENÇA  DE
CONDENAÇÃO  EM  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES. RECURSO AVIADO PELA
DEFESA  PUGNANDO  PELA  ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Tráfico de drogas.  Droga encontrada em cela  de
presídio. Confissão na esfera policial corroborada
por  outros  elementos  de  prova  constantes  nos
autos.  Materialidade  e  autoria  induvidosas.
Desprovimento do recurso. 

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo. 

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  da  Capital,
Carlos  Antonio  de  Lima  Raimundo,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado
como incursos  nas sanções dos arts.  33 e 40,  inciso III,  da Lei  nº  11.343/06,
porque, na manhã do dia 22 de abril de 2011, no interior da Penitenciária Modelo
Romeu Gonçalves de Abrantes, foi preso em flagrante posto que encontrado em
seu dormitório, em um buraco na parede da cela do presídio, 11 (onze) pedras
semelhantes a crack, mas o laudo revelou tratar-se de maconha.
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Narra a inicial que a droga foi descoberta depois de os agentes
penitenciários terem revistado a cela numa operação “pente fino” e, após reunirem
os presos que a habitam, o acusado confessou ser o proprietário da droga, dizendo
que a portava apenas para guardá-la, vez que não é viciado nem iria vendê-la.

Instruído, regularmente, o processo e oferecidas as alegações
finais, o juiz singular julgou procedente o pedido constante na exordial acusatória,
para  condenar Carlos Antonio de Lima Raimundo nas  penas do art.  33 da Lei
11.343/2006, a uma pena final de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, fls. 248/255, Vol.
II.

Recurso apelatório às fls. 276/280, pugnando pela absolvição.
Aduz o apelante que a droga foi encontrada numa cela de mais de uma dezena de
apenados e que não disse o nome do proprietário da mesma por medo. Ademais,
continua, foram encontrados 1,97 (um vírgula noventa e sete gramas) de maconha,
o que não caracterizaria o tráfico, mas simplesmente usuário.

Contrarrazões  às  fls.  284/286,  Vol.  II,  opinando  pelo
desprovimento do recurso.

Seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 288/290, Vol. II).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, eis que interposto na mesma data da
ciência da Defensora Pública, 26/09/2013 (fls. 256v/257). Além de não depender de
preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do
TJPB. Além de adequado e independer de preparo.

NO MÉRITO
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Inicialmente, convém registrar que  os argumentos defensivos
referentes  à  conduta  prevista  no  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06  não  merecem
prosperar, porquanto discrepantes do contexto probatório inserto nos autos.

In casu, a materialidade delitiva restou assentada pelo Auto de
Prisão em Flagrante (fls.  15/16),  Auto de Apresentação e Apreensão (fls.  18) e
Laudo  de  Exame  Químico-Toxicológico  (fls.  23/25).  Já  a  autoria  emerge
estampada por meio dos depoimentos testemunhais.

Williames  Giuseppe  de  Oliveira  Rodrigues,  que  exercia,  à
época,  a  função de  Chefe  de  Disciplina  da  Penitenciária  Romeu Gonçalves  de
Abrantes, disse:

“Que,  na  manhã  de  hoje,  por  volta  das  10:h,
juntamente  com seus  colegas  de trabalho,  agentes
do  plantão,  realizaram uma  operação  denominada
pente fino, nas celas do pavilhão 2 do PB1, onde ao
revistarem  a  cela  03  daquele  pavilhão,  foi
encontrado 11 (onze) pedras de crack, que estavam
escondidas dentro de um buraco feito na parede que
divide  o  banheiro  da  cela;  que  ao  recolherem os
apenados para suas celas, foi indagado aos apenados
da cela 03 de quem pertencia as drogas encontradas,
o apenado de nome CARLOS ANTONIO DE LIMA
RAIMUNDO  assumiu  que  as  mesmas  lhes
pertenciam;  QUE  o  condutor  de  imediato
apresentou  o  apenado  ao  Diretor  daquela
penitenciária, que encaminhou a esta Delegacia para
as providências legais”. Fls. 15

“que,  na  época  do  fato  narrado  na  denúncia,
trabalhava  como  diretor  adjunto  da  Penitenciária
Romeu Gonçalves de Abrantes, conhecida como PB
01 e PB 02, e participou da operação Pente Fino em
que foi encontrada a droga escondida em um buraco
na parede,  conhecida  como “toca”,  no  interior  da
cela 03, onde o réu cumpria sua pena; que, após a
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localização da droga, o réu assumiu sua propriedade
dizendo  que  esta  lhe  pertencia;  que  a  droga  foi
encaminhada para o IPC para elaboração do laudo
pericial; que a droga estava dividida em 11 (onze)
pequenos  pacotinhos,  prontas  para  a
comercialização  e  consumo;  que  o  acusado  não
chegou a admitir que a droga era para comercializar;
que não sabe dizer qual era a pena que o réu estava
cumprindo na penitenciária; que a droga é vendida
dentro do presídio entre os próprios apenados; que
todos os dias os agentes penitenciários conseguem
encontrar drogas e aparelhos telefônicos que entram
de  forma  clandestina  dentro  dos  presídios;  [...]”
(Fls. 223, Vol. II)

No mesmo norte é o depoimento de Gaspar Ferreira da Silva,
agente penitenciário:

“na manhã de hoje, estava de plantão, quando seus
colegas  vinham,  do  pavilhão  1  do  PB1  desta
Penitenciária, onde tinham realizado uma operação
de  segurança,  e  encontraram  na  cela  03  daquele
pavilhão, um saco plástico,  transparente,  contendo
em seu interior 11 (onze) pedras de crack; QUE o
depoente  informa  ainda,  que  juntamente  com  os
agentes  vinham  um  apenado  identificado  como
sendo  CARLOS  ANTONIO  DE  LIMA
RAIMUNDO,  que  havia  assumido  que  as  pedras
lhes  pertenciam,  tendo  sido  ambos,  pedras  e
apenados, apresentados ao Diretor da Penitenciária,
que  de  imediato  fez  encaminhamento  para  esta
Delegacia de Polícia,  para a lavratura do presente
procedimento”. (P. 15, Vol. I).

“Que  confirma  integralmente  as  declarações
prestadas  na  esfera  policial  e  lidas  nesta
oportunidade; Que o depoente estava de plantão no
Presídio  PB1  quando  se  deparou  como  outros
agentes  penitenciários  conduzindo  o  acusado,  ora
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presente; Que não lembra quem eram os agentes que
estavam  conduzindo  o  acusado,  mas  lembra  que
Williames era diretor adjunto e estava na companhia
dos agentes  e do acusado naquele  momento;  Que
não sabe dizer quantos apenados havia na cela, pois
varia de 8 a 16; Que os agentes que conduziam o
acusado comentaram que apreenderam droga dentro
da  cela  dele;  Que  segundo  eles  a  droga  foi
encontrada dentro de um buraco existente na parede
do banheiro; Que os colegas, agentes, disseram que
o acusado havia assumido a propriedade da droga;
Que  não  sabe  informar  se  o  acusado  tinha
envolvimento  com droga  dentro  do  presídio;  Que
ouviu  comentários  que  ele  usava  droga,  do  tipo
maconha  e  crack,  dentro  do  presídio;  Que  não
conhece  os  demais  apenados  que  moravam  na
mesma cela do acusado; Que não recorda quantas
pedras de crack foram apreendidas;  Que não sabe
informar como as pedras estavam embaladas; Que
na presença do depoente o acusado não disse que a
droga apreendida lhe pertencia”. (P. 175, Vol. I)

Interrogado na  esfera  policial,  fl.  16,  o  apelante  disse  que  as
pedras de crack encontradas em sua cela lhes pertenciam e que tinham sido deixadas
com ele por outro apenado, de nome Felipe Edvaldo Menezes Iglesias, que fugiu no
dia 25 de março da penitenciária. Disse, ainda, que ele mesmo cavou um buraco na
parede do banheiro e escondeu as pedras, com o único intuito de guardá-las, pois não
é viciado, não faz uso de nenhuma droga e nunca vendeu, ou mesmo deu, pedras para
os colegas de cela, apenas as escondeu.

Em  juízo,  o  apelante  simplesmente  retratou-se  quanto  à
propriedade da droga.

Mas, entendo que não deve ser motivo de preocupação a negativa
da traficância por parte do réu, eis que se trata de natural instinto de defesa.

É possível a retratação, como se sabe; todavia, para ser acolhida,
impõe-se,  necessariamente  que  venha  acompanhada  de  elementos  que  possam
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neutralizar a confissão anterior.

No presente caso, a confissão apresentada pelo apelante na fase
policial é corroborada pelos demais elementos probatórios que são desfavoráveis ao
apelante.

A narrativa que se colhe dos autos é que, em uma operação de
rotina dentro do presídio, foi encontrada substância entorpecente na cela habitada pelo
apelante e por outros presos; tendo o mesmo confessado a propriedade da droga.

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

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:

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
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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
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
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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
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 acusado a uma delas torna irrefutável sua condenação nas
sanções impostas naquele dispositivo legal, notadamente, pela razão de que se trata
de crime contra a saúde pública, envolvendo perigo abstrato, em que a intenção do
legislador é conferir a mais ampla proteção social possível. 
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Ressalto,  por fim, que,  independentemente da quantidade da
droga apreendida,  há  indicação de que a mesma se destinaria  a terceiros,  seria
comercializada dentro do estabelecimento prisional.

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 de tráfico, insculpido no art. 33 da Lei
nº 11.343/06, não havendo que se falar, assim, em absolvição, devendo ser mantida
a condenação em todos os seus termos.

Isto posto, nego provimento ao recurso apelatório.

É o meu voto.

Presidiu ao  julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando,  além  de  mim,  relator,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Francisco Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

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 22 de agosto de 2017.

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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