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PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTE.
AUSÊNCIA  DO  LAUDO  DE  EXAME
TOXICOLÓGICO.  ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.  MATERIALIDADE  COMPROVADA
POR  OUTROS  MEIOS.  CONDENAÇÃO
PERSEGUIDA. DESPROVIMENTO.

Acerca da materialidade do crime de tráfico ilícito
de  entorpecentes,  entendimento  jurisprudencial
dominante é no sentido de que é imprescindível a
confecção  do  laudo  toxicológico  definitivo  para
aferir  o  tipo  de  droga,  a  quantidade  e  a  sua
capacidade de causar dependência psíquica, pois
este não pode ser suprido pelo laudo prévio de
constatação,  nem  pela  própria  confissão  do
agente, impondo-se a sua absolvição por falta de
comprovação da materialidade delitiva.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O
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O representante  do  Ministério  Público, inconformado  com a

sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pombal

(fls.  126/128),  a  qual  isentou  José  Wilker  dos  Santos das  acusações  da

prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.342/06 c/c o art. 40,

III  e  art.  244-B  do  ECA,  por  entender  ser  imprescindível  à  prova  da

materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a confecção do Laudo

de Exame Toxicológico, interpôs o presente Apelo (fls. 130).

Em Razões de fls. 133/139, o representante do Parquet aduz que,

quanto à materialidade do delito do art. 33, caput,  da Lei de Drogas, o Laudo

de Constatação Provisória acostado ao caderno processual comprovou que o

material apreendido trata-se de canabinóides componentes da Cannabis Sativa

Lineu – Maconha, o qual, associado ao teor das informações prestadas pelas

testemunhas  e  declarantes,  demonstra  satisfatoriamente,  a  materialidade

delitiva.

Prossegue  afirmando  que  são  fartas  as  provas  da  atuação

criminosa  do  réu,  estando  devidamente  caracterizado  que  o  mesmo,  na

companhia do menor de 18 (dezoito) anos, forneceu a aludida substância, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Alega  também  que  não  é  razoável  motivar  a  absolvição  do

denunciado,  acusado  de  tráfico  ilícito  de  drogas  e  corrupção  de  menores,

baseando-se  tão  somente  na  falta  do  Laudo  Toxicológico,  já  que  a  prova

testemunhal e o Laudo de Constatação da droga apreendida foram capazes de

demonstrar a autoria, bem como robustecer a evidência da materialidade do

delito. Persegue a sua condenação do recorrido.

Contra-arrazoando  o  recurso  da  Acusação  (fls.  142/145),  a

Defesa do réu pugna pelo desprovimento do apelo.

Desembargador João Benedito da Silva
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A  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  provimento  do

recurso (fls. 155/159).

É o relatório. 

V O T O

Como visto, o representante do Ministério Público, apelou da

sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pombal

(fls.  126/128),  a  qual  isentou  José  Wilker  dos  Santos das  acusações  da

prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.342/06 c/c o art. 40,

III e art. 244-B do ECA (fls. 130).

Narra a denúncia que, “[...]  o denunciado  JOSÉ WILKER DOS

SANTOS  SOUSA  forneceu  drogas,  qual  seja,  03  embrulhos  plásticos,

contendo uma substância vegetal de cor esverdeada, semelhante a maconha

(fls.  22),  para o preso Leandro Camilo Barbosa, corrompendo menor de 18

(dezoito) anos, com ele praticando infração penal.”

Consoante o representante do Parquet:

Consta do encravado Procedimento Inquisitorial que,
no dia 10 de junho de 2014, por volta das 17h00min,
na  Cadeia  Pública  de  Pombal/PB,  o  denunciado
arremessou  drogas  para  o  interior  da  cadeia
acompanhado  do  adolescente  Luan  Camilo  de
Andrade.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e
local  supramencionadas,  o  Chefe  de  Disciplina  da
Cadeia  Pública  de  Pombal  recebeu  informações  de
populares  de  que  havia  uma pessoa  arremessando
objetos para o interior da cadeia pública, assim, saiu
em diligência, quando visualizou uma pessoa correndo
pela  rua,  conseguindo  apreender  e  identificar  o
adolescente Luan Camilo de Andrade.

Desembargador João Benedito da Silva
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Infere-se do almanaque policial  que  foi  localizado  o
material arremessado para o interior da cadeia como
sendo 03 embrulhos plásticos, substância semelhante
à “maconha”, conforme laudo de constatação de fls.
22.

Uma vez questionado  sobre  o  fato  em apuração,  o
adolescente  confirmou  participação  no  fato  narrado,
informando  para  quem  era  direcionada  a  referida
droga, em que fez tudo a mando e na companhia do
denunciado José Wilker dos Santos. […] fls. 02/04.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório, extrai-se a ausência

da  juntada  do  laudo  toxicológico  definitivo,  documento  essencial  na

comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

Às fls. 26 dos autos foi juntado laudo de constatação preliminar,

que  identificou,  a  princípio,  a  substância  apreendida  como  se  tratando  de

Cannabis  sativa  Linneu. Não  obstante,  o  perito,  ao  confeccionar  o  exame,

certificou  que  as  suas  conclusões  representavam  ensaios  preliminares,

destacando que “[…] Este resultado é de caráter provisório e não confirma

necessariamente  o  resultado  da  identificação  que  será  enviado  no  laudo

definitivo". Como já assinalado, referido resultado jamais foi juntado aos autos.

Ora,  em  crimes  de  tóxicos,  afigura-se  imprescindível  para  o

reconhecimento  da  materialidade  e  consequente  condenação,  que  o  laudo

pericial definitivo da droga seja positivo e juntado aos autos, para demonstrar

que  realmente  se  trata  de  substância  entorpecente,  ou  que  determina

dependência  física  ou  psíquica.  Trata-se  de  providência  essencial,  não

podendo ser suprida a prova por qualquer outro meio, nem mesmo pelo laudo

preliminar.

A jurisprudência pátria recente comunga de tal entendimento: 

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO  CRIMINAL -  TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES  -  ABSOLVIÇÃO  -
MATERIALIDADE  DELITIVA NÃO  COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
- RECURSO PROVIDO. -No presente caso, inexiste o
laudo toxicológico definitivo, que é o meio pelo qual se
demonstra,  de  forma  inequívoca,  a  quantidade  e  a
natureza das substâncias apreendidas, bem como se
essas são proscritas ou não em lei. E tendo em vista
que a prova definitiva da materialidade do delito ora
em julgamento não pode ser suprida por nenhum outro
meio, como a confissão do acusado ou mesmo o laudo
de  constatação  preliminar  da  droga,  a  absolvição  é
medida  que  se  impõe.  (TJMG.  Apelação  Criminal
1.0453.11.003121-9/001,  Rel.  Des.(a)  Herbert
Carneiro,  4ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
10/08/2012, publicação da súmula em 17/08/2012)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  -  AUSÊNCIA  DE  LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - CONDENAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE  -  MATERIALIDADE  NÃO
COMPROVADA  -  ABSOLVIÇÃO.  -  O  laudo
toxicológico  definitivo  é  peça  indispensável  à
comprovação  da  materialidade  do  delito.  Sua
ausência não pode ser suprida pela confissão do
acusado,  nem  pelo  laudo  preliminar  de
constatação,  nem  pela  prova  testemunhal,
impondo a absolvição do acusado se a sentença
foi  proferida  antes  de  sua  juntada  aos  autos.
(Apelação Criminal 1.0702.11.038740-5/001, Rel.
Des.(a)  Beatriz  Pinheiro  Caires,  2ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  28/06/2012,
publicação da súmula em 09/07/2012)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS  .
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
VÁLIDO.  LAUDO  APÓCRIFO.
IMPRESCINDIBILIDADE.  MATERIALIDADE  NÃO
COMPROVADA.  INFRAÇÃO  DESCARACTERIZADA.
ABSOLVIÇÃO  DECRETADA  COM  RELAÇÃO  AO
CRIME  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS.  ACOLHER
PRELIMINAR SUSCITADA. - Para o reconhecimento
da  existência  de  crime  de  tráfico  de  drogas,  em
qualquer  de  suas  modalidades,  é  indispensável  o
exame  pericial  definitivo  para  a  comprovação  da
materialidade, não podendo ser suprido por qualquer
outro meio de prova. [...] (TJMG -  Apelação Criminal
1.0084.16.000728-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Júlio

Desembargador João Benedito da Silva
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Cezar Guttierrez , Relator(a) para o acórdão: Des.(a)
Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 04/10/2017, publicação da súmula em 11/10/2017)

APELAÇÃO  CRIMINAL -  TRÁFICO  DE  DROGAS  -
LAUDO  TOXICOLÓGICO  DEFINITIVO  NÃO
ACOSTADO AOS AUTOS - NULIDADE ABSOLUTA -
VÍCIO  INSANÁVEL.  ANULAR  A  SENTENÇA.  A
ausência  de  juntada  de  laudo  toxicológico  definitivo
antes  da  Sentença  condenatória  gera  nulidade
absoluta,  uma  vez  que  a  comprovação  da
materialidade  do  delito  é  condição  de  validade  da
decisão.  (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0297.16.001417-3/001,  Relator(a):  Des.(a)  Márcia
Milanez  ,  6ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
05/09/2017, publicação da súmula em 15/09/2017)  

Nessa esteira também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça

que:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  AUSÊNCIA  DE  LAUDO
TOXICOLÓGICO  DEFINITIVO.  ABSOLVIÇÃO.  I  -  A
jurisprudência  desta  Corte  recentemente  pacificou  o
entendimento  no  sentido  de  ser  imprescindível  a
juntada  do  laudo  toxicológico  definitivo  para  a
configuração  do  delito  de  tráfico,  sob  pena  de
absolvição  por  ausência  de  comprovação  de
materialidade  delitiva.  [...]  (STJ.  AgRg  no  Recurso
Especial nº 1.584.209/MG (2016/0052709-7), 5ª Turma
do STJ, Rel. Félix Fischer. DJe 30.11.2016)

AGRAVO  REGIMENTAL  CONTRA  DECISÃO  QUE
EXPEDIU  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS  DE
OFÍCIO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  AUSÊNCIA  DE
JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Conforme o mais
recente entendimento da Sexta Turma, a ausência do
laudo toxicológico definitivo impõe não simplesmente a
nulidade dos autos, com a reabertura do prazo para a
sua juntada ou mesmo produção, mas a absolvição do
réu,  considerando-se  que  não  ficou  provada  a
materialidade  do  delito  (AgRg  no  REsp  n.
1.363.292/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2015; e HC
n. 287.879/SC, da minha relatoria,  DJe 2/9/2014). 2.
Agravo  regimental  improvido.  (STJ  -  AGRAVO
REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS AgRg  no  HC
316734  BA  2015/0033990-6  (STJ).  Data  de
publicação: 06/05/2015)

Desembargador João Benedito da Silva
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Assim sendo, ainda que se queira emprestar validade à prova até

então produzida, impossível a condenação do denunciado, vez que ausente

prova essencial à demonstração da materialidade delitiva do crime imputado ao

acusado,  pelo  que  mantenho  a  absolvição  do  réu  José  Wilker  dos  Santos

Sousa do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art.40, III, da

Lei nº 11.343/06 e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos

termos da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


	A C Ó R D Ã O
	Apelação Criminal n. 0002102-83.2014.815.0301
	ORIGEM: comarca de Pombal-PB
	RELATOR: Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado em substituição ao Des. João Benedito da Silva

