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APELAÇÃO CRIMINAL.  TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS.
ACERVO  PROBATÓRIO.  COMPROVAÇÃO.
DEPOIMENTO  DAS  TESTEMUNHAS.
APREENSÃO  DE  DROGA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA USO  DE
DROGAS.  ART.  28,  LEI  N.º  11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

Demonstradas, pelo Ministério Público, a autoria e
a  materialidade  relativas  ao  delito  de  tráfico  de
entorpecentes, e não tendo a defesa apresentado
elementos  sólidos  para  eventual  acolhimento  da
tese  levantada,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória.

Reputam-se  válidos  os  depoimentos  prestados
pelos  policiais  encarregados  da  prisão  do
acusado,  após  submetidos  ao  contraditório,
principalmente  quando  acompanhados  de  outras
provas.

A definição da conduta como de uso ou de tráfico
de drogas não se  baseia apenas na análise do
quantitativo  de  entorpecentes  apreendidos,  mas
perpassa  por  questões  atinentes  à  forma  como
foram  apreendidos,  ao  modo  em  que  estavam
acondicionados e, por óbvio, à finalidade a que se
destinava a substância
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Vistos, relatados e discutidos estes 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. 

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação criminal (fls.117/118) manejada por Luan

Quirino  dos  Santos  contra  sentença  proferida  pelo  juízo  da  Vara  de

Entorpecentes  da comarca de Campina Grande (fls.110/114), que o condenou

à  reprimenda  definitiva  de  01  (um)  ano  e  08  (oito)  meses  de  reclusão,  e

167( cento e sessenta  e sete) dias- multa, em regime inicial semiaberto, como

incurso nas penas do art.  33 da Lei  n.º  11.343/2006,  substituída  por duas

restritivas de direitos a saber: prestação de serviços a comunidade e prestação

pecuniária.

Nas razões recursais (fls.130/132), sustenta o apelante que não

há  provas  suficientes  para  uma  condenação,  suplicando  por  absolvição.

Alternativamente, requer a desclassificação para a infração penal prevista no

art. 28 da Lei n.º 11.343/2006;

Intimado  para  oferecer  as  contrarrazões,  o  Ministério  Público

pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 134/137).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer(fls.139/143) opinando

pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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Narra a inicial que o acusado, no dia 22 de outubro de 2012, por

volta das 22h03min, fora preso em flagrante  por policiais militares, no bairro

das Malvinas, Campina Grande, em razão de traficar substância entorpecente.

Segundo consta  na exordial  os militares efetuaram  diligências

pela  localidade  retro  disposta,  instante  em que  abordaram  o  denunciado  ,

sendo encontrado com o mesmo  01(um) saquinho de plástico transparente,

contendo 14(quatorze) pedras de crack, em pequenos pacotes confeccionados

com  pedaços  de  saco  plástico  transparente  conforme  atesta  o  laudo  de

constatação de fl.  14. Ato continuo os policiais se dirigiram a residência do

acusado, ocasião em que nada mais foi encontrado.

Extrai-se ainda da peça acusatória que  os policiais apreenderam

em  poder  do  indigitado  um  celular  da  marca  LG,  e  a  quantia  de  R$

105,00(cento e cinco reais) em espécie, dinheiro este que estava trocado em

cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 10(dez reais) , R$ 5,00(cinco reais) e

R$ 2,00 (dois reais) e moedas.

Registra-se  também da inicial  que em sede policial  o acusado

confessou  que foi  encontrado com ele 05(cinco) pedras de crack, além da

quantia de R$ 105,00(reais) e que comprou a droga  próximo a um semáforo

no canal do Prado, bairro de Catolé, Campina Grande, aduzindo que a droga

iria ser entregue  a um montador  do bairro das Malvinas, conhecido como

“galego Cego”.   

Por fim,  diz a denuncia que a quantidade de droga apreendida , e

a  forma  como  se  encontra  disposta,  pronta  para  venda,  a  a  confissão  do

denunciado,   constituem  inequívoca  confirmação  de  que  o  mesmo  trafica

entorpecentes, sendo denunciado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei

11. 343/2006.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ultimada a instrução criminal, foi julgada procedente a pretensão

punitiva Estatal, para condenar o acusado nas sanções  do art. 33 da Lei 11.

343/2006, a uma reprimenda definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão, e 167( cento e sessenta  e sete) dias- multa, em regime inicial

semiaberto, substituída  por duas restritivas de direitos a saber: prestação de

serviços a comunidade e prestação pecuniária.

 Inconformado o acusado interpôs apelo, alegando que as provas

são  insuficientes  para  uma  condenação,  suplicando  por  absolvição.

Alternativamente, requer a desclassificação para a infração penal prevista no

art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

No entanto, sem razão.

Inicialmente,  no  que tange à  materialidade delitiva,  tem-se que

está comprovada, por meio do auto de apreensão e apresentação(fl. 13); laudo

de constatação(fl.18); laudo toxicológico definitivo (fl. 109), que confirma tratar-

se de apreensão de substância ilícita denominada de crack.

Quanto à autoria,  encontra-se esta igualmente demonstrada no

conjunto  probatório,  não  obstante  o  réu  negue  terminantemente  em  seus

interrogatórios  ser  traficante  de  drogas,  afirmando  que  portava  apenas

05(cinco) pedras de crack para consumo próprio, pois se diz viciado desde os

15  anos  de  idade,  no  entanto,  sua  versão  cai  por  terra,  diante  as  provas

amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a

condenação que lhe foi imposta, já que o mesmo não trouxe aos autos nenhum

elemento capaz de desconstituir a prova contra si produzida, senão vejamos: 

O policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado,

em  seus  depoimentos  tanto  na  esfera  policial,  quanto  em  Juízo,

respectivamente, asseveraram:

Desembargador João Benedito da Silva
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QUE juntamente com companheiros faziam rondas no
bairro das Malvinas nessa cidade e por volta das 21:30
horas de hoje, dia 22/10/2012, ao passarem pela rua
João Clementino dos Santos , no bairro das Malvinas,
abordaram  o  indivíduo  sendo  identificado  por  Luan
Quirino dos Santos e com ele foi encontrado Catorze
pedras de uma substância , semelhante a crack; que
diante  da  constatação,  foi  dado  voz  de  prisão  ao
acusado e conduzido para esta Central de Polícia para
análise e providências; que o infrator ao ser abordado
o  que  iria  fazer  com a  substância  entorpecente  em
referência, informou que o produto seria entregue  a
um  usuário  residente  naquele  núcleo  habitacional  ,
tendo  ele  a  alcinha  de  “Galego  Cego”  ;  Que  não
conhecia Luan, não sabendo informar se o  acusado é
reincidente  na  prática  de  crime  de  trafico  ilícito  de
entorpecentes. - 
Oberlan dos Santos Ribeiro,depoimento  na policia-
fls. 06/07

Que confirma o depoimento prestado na esfera policial;
que agente estava parado na rua quando o acusado
veio  com  a  motocicleta  e  nós   abordagem  ;  que  a
droga  foi  encontrada  no  bolso  do  acusado;  foi
encontrado 14 pedras de crack;  [..]  que além dessa
moto  foi  encontrado  dinheiro,  R$  105,  00  (cento  e
cinco reais);  que o acusado disse que ia entregar a
droga ao “Galego Cego”;[...] que o acusado confessou
perante  a  autoridade  policial;  que  quem  abordou  o
acusado foi ele depoente e a guarnição; 
 Oberlan dos Santos Ribeiro, - depoimento em juízo
– fl. 80 – Midia. 

Juntamente com companheiros fazia rondas no bairro
das Malvinas e por volta das 21;30 horas, abordaram
com  um  elemento  que  se  identificou  como  Luan
Quirino dos Santos  e com ele foi encontrado quatorze
pedras de crack; q quantia de  105,00  reais, em notas
de  valores  diversos  .  Além  de  moedas  e  uma
motocicleta.  Que  após  ser  constatada  o  porte  da
substância entorpecente, ao acusado lhe foi dado voz
de prisão, e juntamente com o dinheiro  motocicleta e
substância  entorpecente  foram  apresentados  na
delegacia  para  a  adoção  de  providência  pertinente;
Que  não  conhecia  o  acusado;  -   Roberto  Oliveira
Montenegro – policia fls 07/08. 

que confirma o depoimento prestado na policia;  que
estávamos  abordando  uma  motocicleta
anteriormente, que o local é rota de droga e ao fazer
abordagem no acusado foi  encontrado a  substância
com o  acusado;  que  além  da  droga  foi  encontrado

Desembargador João Benedito da Silva
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dinheiro; que o acusado disse que ia entregar a droga
a uma pessoa; […] -   Roberto Oliveira Montenegro
– Midia fl. 80. 

Ademais,  vale  ressaltar  que  os  depoimentos  prestados  por

policiais, consideram-se válidos, até porque coincidentes com a confissão do

apelante e demais provas dos autos. Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17
DIAS-MULTA.   VALIDADE  DOS  DEPOIMENTOS
PRESTADOS,  EM  JUÍZO,  POR  POLICIAIS  QUE
EFETUARAM  A PRISÃO.  PRECEDENTES  DESTE
STJ.  PRETENSÃO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
RECONHECIMENTO  DE  INSUBSISTÊNCIA  DAS
PROVAS  DOS  AUTOS.  REVOLVIMENTO  DE
MATÉRIA  FÁTICA.  IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ORDEM
DENEGADA.  1.    Conforme  orientação  há  muito
sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os
depoimentos  dos  policiais  em  juízo,  mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal
como se dá na espécie em exame. 2.   A absolvição
do  paciente  por  reconhecer  a  insubsistência  do
acervo  probatório  que  dá  suporte  ao  decreto
condenatório  implica  exame  aprofundado  das
provas,  providência  que  refoge  aos  estreitos
limites do Habeas Corpus. 3.   Ordem denegada,
em consonância com o parecer ministerial.  (STJ.
HC  156.586/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES
MAIA  FILHO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
27/04/2010, DJe 24/05/2010) (grifo nosso)

Dessa  forma,  a  defesa  não  trouxe,  aos  autos,  elementos

suficientes para afastar a veracidade das acusações imputadas, eis que pela

natureza,  as  condições  em que  se  desenvolvia  a  atividade  criminosa,  com

apreensão da substância tóxica, de forma que restou demonstrado por todo o

acervo probatório carreado aos autos que a conduta da recorrente se amolda

perfeitamente às disposições contidas no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas.

Outrossim,  ainda  analisando  o  pedido  de  desclassificação  de

Desembargador João Benedito da Silva
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tráfico para uso de drogas, bem se sabe que, nos termos do art. 28, §2º da Lei

n.º  11.343/2006,  um  dos  elementos  caracterizadores  da  diferença  entre  o

usuário  e o traficante de drogas é a quantidade da droga apreendida e as

condições em que se desenvolveu a ação do agente. 

Conclui-se que, não havendo provas, nos presentes autos, que  revele ser

o réu usuário de drogas, diante a maneira  como a droga foi encontrada, a forma de

acondicionamento,  a  quantidade,  corroborando a tese de que a  droga destinava-se a

comercialização.

Assim,  restando  evidenciado  por  todo  o  acervo  probatório

carreado aos autos que a conduta da recorrente se amolda perfeitamente às

disposições  contidas  no  artigo  33,  caput,  da  Lei  Antidrogas,  impossível  a

desclassificação almejada

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a

condenação  do  apelante como  lançada  originariamente  em  todos  os  seus

termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator,

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins

Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr.José Roseno Neto, Procurador

do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


