
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000090-35.2016.815.0331 – 5ª Vara da Comarca de
Santa Rita
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Diego da Silva Calazans
ADVOGADO: Maudivan Pereira Dantas
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E POSSE DE ARMA
DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA
DE  LAUDO  DE  CONSTATAÇÃO  DEFINITIVO.
REJEIÇÃO.  LAUDO  DEFINITIVO  ACOSTADO  AOS
AUTOS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  SÓLIDO  ACERVO  PROBATÓRIO.
PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  DE
TRÁFICO  DE  DROGAS  PARA  USO  PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.  CIRCUNSTÂNCIAS
CARACTERIZADORAS  DA  MERCANCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Na  hipótese  vertente,  é  de  se  afastar,  de  plano,  a  tese  de
nulidade da sentença apresentada pela defesa, quando o laudo
toxicológico  definitivo  se  encontra  devidamente  acostado  aos
autos.

-  Não  vinga  o  apelo  deduzido  quanto  ao  pedido  de
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de
uso  próprio,  quando  todas  as  circunstâncias  apontam  para  a
prática  efetiva  do  crime  de  tráfico  de  entorpecente,  havendo,
comprovadamente,  elementos  nos  autos  caracterizadores  da
mercancia.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

O  Ministério  Público  Estadual  denunciou  Diego  da  Silva
Calazans, como incursos no art.  33,  caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 12, da Lei n.
10.826/03, ambos c/c o art. 69 do Código Penal.

Narra a  denúncia que,  no dia 07 de dezembro de 2015,  por
volta das  17:45 horas,  na residência situada à rua Jornal de Alagoas, bairro Marcos
Moura,  na  cidade  de  Santa  Rita  –  PB,  o  denunciado  guardava,  objetivando  o
fornecimento  a  terceira  pessoa,  substância  entorpecente  do  tipo  cocaína,  sem
autorização legal ou regulamentar, além de outros apetrechos.

De acordo com a exordial, no referido dia, os policias militares
receberam denúncia de que um indivíduo estava comercializando drogas e, ao chegarem
ao  local,  perceberam  que  o  denunciado  tentava  se  evadir,  momento  em  que  foi
abordado.  Durante a  revista  no imóvel  é que foram encontrados,  no interior  de um
armário,  14 (quatorze)  trouxinhas  de cocaína,  01 (uma) balança de precisão,  alguns
sacos plásticos de picolé e os 02 (dois) revólveres calibre 38, com 13 (treze) munições
intactas.

Durante  a  abordagem policial,  o  denunciado  teria  confessado
que  as  armas  de  fogo  e  as  munições  lhes  pertenciam  e  que  comercializava  cada
“trouxinha” de cocaína pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Regularmente processado o feito, a Juíza de Direito da 5ª Vara
da Comarca de Santa Rita, Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz, proferiu sentença (fls.
102/105) julgando  procedente  a  denúncia  e  condenando  o  réu,  Diego  da  Silva
Calazans, pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente  (art.
33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/2006) e  posse  de  arma  de  fogo (art.  12,  da  Lei  n.
10.826/03), na forma do art. 69 do Código Penal.

A seguir,  imputou-lhe uma pena de 04 (quatro)  anos e  02
(dois) meses de reclusão, cumulada com 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente e 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze)
dias-multa, pelo crime de pose de arma de fogo.

Aplicado o concurso material, fixou a pena definitiva de 05
(cinco)  anos e  02 (dois)  meses  de reclusão,  em regime semiaberto,  além de 431
(quatrocentos e trinta e um) dias-multa.

Por  fim,  o  magistrado  sentenciante  manteve  a  prisão
preventiva do réu.

Irresignado com a condenação, o réu interpôs a apelação de fls.
108.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  122/125),  o  apelante  aduz,
preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por ausência do laudo definitivo
atestando  a  natureza  da  substância  apreendida,  não  restando  assim  comprovada  a



materialidade do crime. E,  por último, requer a desclassificação do crime de tráfico
ilícito de entorpecente, eis que não restou comprovada a mercancia, sendo a pequena
quantidade encontrada destinada a uso próprio.

Nas  contrarrazões  das  fls.  129/132,  a  Promotoria  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e  consequente  manutenção  da
sentença recorrida.

Nesta instância,  a Procuradoria de Justiça Estadual, através
do seu insigne Promotor de Justiça Convocado, Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 135/141).

É o relatório.
VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

Inicialmente, compulsando-se os autos, verifica-se que o  laudo
definitivo n. 02.01.33.012016.0349, atestando a natureza da substância apreendida em
poder  do  apelante  como  sendo  cocaína,  encontra-se  encartado  às  fls.  84.  Portanto,
afasto, de plano, a tese de nulidade da sentença apresentada pela defesa.

É  certo  que  diante  da  prova  produzida  no  presente  encarte
processual, tanto a materialidade como a autoria criminosa, nos moldes delineados pelo
pórtico  inaugural  acusatório,  está  cabalmente  evidenciada,  não  pairando  quaisquer
dúvidas acerca de tais considerações.

De  fato, toda  a  prova  material  produzida  neste  processo
conduz, firmemente, ao fato de que o réu tinha em depósito, no interior de sua
residência, substância entorpecente atestada como cocaína (laudos de fls. 16 e 84),
além de 01 (uma) balança de precisão, alguns sacos plásticos de picolé e 02 (dois)
revólveres calibre 38, com 13 (treze) munições intactas.

Nesse  sentido,  são  elementos  fundamentais  a  essa  conclusão:
Auto de prisão em flagrante de fls. 06/08, Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 13,
Laudo de Constatação de fls. 16/37, Laudo Definitivo de Exame Químico Toxicológico
de fls. 83/84 e Laudo de eficiência de disparos em arma de fogo de fls. 73/75, além dos
depoimentos  prestados  em  juízo  pelas  testemunhas  ministeriais  e  pelo  próprio
réu/apelante, que confirmam, com certeza e convicção os termos da denúncia.

Ademais, além de terem sido apreendidas na posse do apelante,
14  (quatorze)  “trouxinhas’  de  cocaína,  também  foram  encontrados  apetrechos
indicativos da mercancia, como balança de precisão, alguns sacos plásticos de picolé e
02 (dois) revólveres calibre 38, com 13 (treze) munições intactas.

Neste  ponto,  peço  venia para  transcrever  as  razões  do
convencimento do magistrado sentenciante quanto ao crime de tráfico de drogas:

“(...)  No que  concerne  à  autoria  do  crime de  tráfico  ilícito  de  droga,  é
importante destacar que o próprio acusado admitiu que as trouxinhas estavam



guardadas no armário e que os parentes que moram em sua residência não
são usuários ou traficantes de drogas.
A  testemunha  Marcos  Antônio  Filho,  policial  militar  que  participou  da
diligência que prendeu o inculpado, confirmou, quando de seu depoimento
judicial, que a droga foi encontrada na sua casa para a qual o réu empreendeu
fuga e que lá foram encontradas a droga e as armas, tendo o réu no percurso
até a delegacia afirmado que a droga era para a venda no valor de trinta a
trinta e cinco reais.
A testemunha  Nelúcio  Teófilo  da  Silva,  também  policial  militar,  quando
inquirido  judicialmente,  afirmou  que  a  casa  onde  foi  preso  o  acusado  é
conhecida  como  ponto  de  venda  de  drogas,  que  foram  encontradas  na
residência  as  drogas  e  as  duas  armas,  por  fim disse  que  no trajeto  até  a
delegacia  o acusado confessou  que vendia  cada trouxinha de cocaína  por
trinta reais e que lhe pertenciam a balança e os sacos plásticos apreendidos.
É mister salientar que não há nenhuma indicação nos autos de que a droga
pudesse ser destinada a uso pessoal  do acusado,  até  porque, a quantidade
apreendida e os  demais  objetos  com a droga encontrados (saquinhos para
embalagem,  balança  e  arma  de  fogo)  comprovam  claramente  serem
destinadas ao tráfico.
Realmente, o indigitado não estava comerciando a substância entorpecente no
momento em que foi preso, mas restou comprovado que o mesmo guardava
(conduta típica) cocaína embalada e com todo material necessário (saquinhos
de plástico e balança) para prepará-la da forma como é comercializada ao
consumidor final, indicada a destinação à mercancia.
Urge salientar que não importa o fato de não ter sido comprovada a venda da
substância entorpecente, porquanto a considerável quantidade da droga (14
saquinhos) convencem que se destinava ao tráfico.
(...)”

Vê-se, pois, por todo o exposto, que não vinga o apelo deduzido
quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso
próprio,  mormente quando todas as circunstâncias apontam para a prática efetiva do
crime de tráfico de entorpecente.

Ante  o  exposto, conheço  do  recurso  e  a  ele  NEGO
PROVIMENTO.

O réu/apelante encontra-se preso, com guia de recolhimento
expedida (fls. 110/111).

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura (juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William
de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  Convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.



Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 3 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado/Relator


