
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001912-07.2011.815.0211 – 3ª Vara da
Comarca de Itaporanga

RELATOR : O Exmo Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADO : Damião de Freitas
ADVOGADO : José Leite de Melo

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS. Art.  33,  caput,  da  Lei  11.343/2006.
Absolvição.  Manutenção.  Insuficiência  probatória.
Aplicação  do  in  dubio  pro  reo.  Recurso
desprovido.

- Inexistindo nos autos provas sobre a autoria do
crime de tráfico imputada ao apelado e, havendo
dúvida,  esta  sempre  deve  beneficiar  o  réu  por
aplicação de princípio inarredável in dubio pro reo.

-  Em  que  pese  o  significativo  valor  dos
depoimentos  dos  policiais  militares  em  crimes
desta  natureza,  cometidos,  quase  sempre,  de
forma dissimulada e clandestina, a abordagem do
apelado  não  foi  precedida  de  prévio
monitoramento, a fim de verificar se este estava
praticando  alguma  conduta  típica  do  tráfico  de
drogas  ou  se,  do  contrário,  ele  estava  apenas
levando a droga para consumo.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.



Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Na  3ª  Vara  da  Comarca  de  Itaporanga,  Damião  de
Freitas,  qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções
do  artigo  33,  caput,  da  Lei  11.343/06,  porque,  segundo  a  prefacial
acusatória (fls. 02/04):

“(...) no dia 1º de outubro de 2011, por volta das 22
horas, policiais militares foram cientificados acerca de
uma ocorrência policial  envolvendo o acusado. Nesse
passo, partiram em diligência e conseguiram encontrar
o increpado nas proximidades da rua José Nunes Viana,
nesta  urbe.  Na  ocasião,  “Damião”  ainda  tentou
empreender fuga, sem sucesso.
Pois bem, feita a abordagem, foi encontrado em poder
do  denunciado  uma  sacola  plástica  contendo  715
gramas de maconha, consoante laudo de constatação
de fl. 14. (…)”

Denúncia  recebida  em 15  de dezembro  de 2011  (fl.
58).

Encerrada a instrução criminal, o insigne Magistrado a
quo, julgando parcialmente procedente a denúncia, desclassificou o delito
do  art.  33  da  Lei  11.343/06 para  o  do  art.  28  da  mesma Lei,  sendo
concedido ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena (fls.
128/131).

Inconformado o Ministério Público interpôs apelação (fl.
132).

Em suas razões (fls. 134/138), requer a condenação do
réu nos termos da denúncia, ou seja, pelo crime do artigo 33, caput, da
Lei 11.343/2006, ao argumento de que existem provas suficientes para
sua condenação. 

Por sua vez, o  réu apresentou suas contrarrazões (fls.
127/131), requerendo o desprovimento do apelo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria de Justiça, em
parecer  da lavra do insigne Dr.  José Roseno Neto – 2º Procurador  de
Justiça  Criminal  –,  manifestou-se  pelo  desprovimento  do  recurso  de
apelação (fls. 161/163).



É o relatório. 

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço  do  apelo,  pois  presentes  os  pressupostos  e
requisitos necessários à sua admissibilidade.

Ao exame dos autos, verifico que não se implementou
nenhum prazo prescricional.  Também, não vislumbro qualquer nulidade
que deva ser declarada, de ofício, bem como não há preliminares a serem
enfrentadas. 

Assim, passo ao exame do mérito. 

A  materialidade  do  fato  delituoso  está  demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/08), pelo auto de apreensão e
apresentação  (fl. 10), pelo laudo de constatação (fl. 18) e pelo exame
químico-toxicológico (fls. 52/53).

A  autoria  também restou  comprovada,  mas  não  por
tráfico e sim por posse de droga para uso. 

Na fase inquisitiva (fl. 04), Damião de Freitas disse que
saiu para pescar, quando achou uma sacola contendo maconha e que a
pegou. Afirmou, ainda, que no momento em que estava saindo com sua
bicicleta, foi abordado pela polícia militar.

Em juízo (fl.  106 – mídia digital),  Damião de Freitas
disse ser verdadeira  a  alegação de que foi  preso em posse da droga.
Asseverou que achou a droga em uma sacola debaixo da moita na beira
do rio. Afirmou que pegou a droga e disse que ia levá-la para a serra para
fumá-la.

Em sede inquisitiva (fls. 06 e 07), os policiais militares,
Erivaldo  Severo  da  Fonseca  e  Marcos  Jason  Correia  Melquiades,
asseveraram:

“(…) por volta das 22:20 horas, do dia 01 de outubro
do corrente ano, estávamos realizando rondas, quando
foram  solicitados  pelo  COPOM,  para  verificar  uma
ocorrência  envolvendo  Damião  de  Freitas,  ora
Conduzido,  pois  segundo  a  companheira  deste,  o
mesmo teria  se dirigido até o centro da cidade para
comprara gasolina; QUE saímos em diligência, a fim de
constatar tal  fato, e,  ao avistarmos o Conduzido, ele
ainda  tentou  fugir,  mas  conseguimos  abordá-lo,
ocasião em que o flagramos conduzindo mais de 700 g
de maconha; (...)”.



Em  juízo  (f.  106  –  mídia  anexa),  o  policial  militar
Fonseca, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva, e disse que
uma  porção  da  droga  estava  dentro  da  calça  e  outra  numa caixa  no
bagageiro da bicicleta. Afirmou que o réu disse que achou debaixo de um
pé de manga na beira do rio.

As  testemunhas  de  defesa,  José  Francisco  de  Sousa
Neto  e  José  Justino,  disseram  que  o  réu  era  um  homem  de  bem
trabalhador  e  nunca viram o acusado se envolvendo com o tráfico  de
drogas.

Essa é toda  prova coligida aos  autos  e,  assim como
entendeu o i. juiz sentenciante, tenho que não é suficiente para impor
uma condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais
militares,  durante  as  diligências,  estes  visualizaram  o  réu  quando  ele
tentou fugir, sendo abordado e encontrado com a droga.

Em que pese o significativo valor dos depoimentos dos
policiais militares em crimes desta natureza, cometidos, quase sempre, de
forma dissimulada e clandestina, não posso ignorar que, no presente caso,
a abordagem do apelado não foi precedida de prévio monitoramento, a
fim de verificar se este estava praticando alguma conduta típica do tráfico
de drogas ou se, do contrário, ele estava apenas levando a droga para
consumo.

Pelo  que  se  infere  dos  depoimentos  dos  militares,  a
abordagem  e  prisão  de  Damião  de  Freitas  ocorreram  unicamente  em
razão de sua esposa ter acionado a polícia, pois seu marido iria para o
centro da cidade comprar gasolina.

Em outras palavras, contentaram-se os milicianos em
apreender  a  maconha  e  prender  o  indivíduo  que  apresentava
“comportamento suspeito”, olvidando-se da necessidade de apurar se, de
fato, ele tinha alguma ligação com a mercancia ilícita ou se era apenas
usuário de droga.

Além disso, os militares não se dirigiram até a casa do
réu para buscarem outros elementos que indicassem o envolvimento dele
com o tráfico de drogas.

Neste particular, é de se notar que, de acordo com os
policiais,  salvo  a  apreensão  da  maconha,  nenhum  petrecho  para
separação e preparação da droga chegou a ser arrecadado na posse do
réu.

Conforme  lição  de  Guilherme  de  Souza  Nucci,
"distinguir o crime de tráfico ilícito de entorpecentes do simples porte para



uso  nunca  foi  tarefa  fácil  e  continua  a  ser  árdua  atribuição  do
magistrado". 

Para tal distinção, continua o i. jurista, "é fundamental
que  se  verifique,  para  a  correta  tipificação  da  conduta,  os  elementos
pertinentes  à  natureza  da  droga,  sua  quantidade,  avaliando  local,
condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como
a conduta e os antecedentes do agente." (Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas, RT, 5ed, 2010, p. 349).

Frise-se que, não obstante a relevante quantidade de
droga  apreendida  –  715  gramas  –,  o  réu  afirmou  que  esta  estava
misturada com terra, não, se podendo precisar a quantidade correta da
droga.

Ressalte-se, ainda, que, embora tenha sido feito exame
de insanidade mental em outro feito – nº 0001735-14.2009.815.0211 –,
verifica-se que o réu possui esquizofrenia residual – fls. 153/155.

Destarte, examinando-se todo o processo, observa-se
que  os  fatos  imputados  ao  apelado  não  restaram  satisfatoriamente
comprovados,  pairando,  pelo  contrário,  inúmeras  dúvidas  acerca  do
nebuloso desenrolar dos acontecimentos. 

A  condenação de uma pessoa  exige  provas  firmes  e
insofismáveis, o que não logrou a acusação trazer para o bojo dos autos.

 Pode  até  ser  que  o  apelado  estivesse,  realmente,
praticando  o  tráfico  de  drogas,  mas,  também é  possível  que  a  droga
apreendida fosse destinada a uso próprio.

As  provas  coligidas  aos  autos  conduzem  a  fundada
dúvida  sobre  a  autoria  do  crime  de  tráfico  imputada  ao  apelado  e,
havendo  dúvida,  esta  sempre  deve  beneficiar  o  réu  por  aplicação  de
princípio inarredável in dubio pro reo.

Eis  a  lição  de  Guilherme  de  Souza  Nucci:  

“A prova insuficiente para a condenação é consagração
do princípio da prevalência do interesse do réu - "in
dubio pro reo". Se o juiz não possui provas sólidas para
a formação de seu convencimento, sem poder indicá-
las  na  fundamentação  da  sua  sentença,  o  melhor
caminho  é  a  absolvição”. (Código  de  Processo
Penal Comentado. 8ªed. RT. 2008, p. 689). 

Nesse sentido, também, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  CONJUNTO



PROBATÓRIO  INSUFICIENTE.  PRINCÍPIO  IN  DUBIO
PRO REO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. 1  Não sendo�
o conjunto probatório suficiente para comprovar que o
apelado praticou a conduta descrita no artigo 33 da Lei
11.340/06,  confirma-se  a  sentença  absolutória,
devendo  prevalecer  a  dúvida  em  favor  do  réu.  2-
Recurso  conhecido  e  improvido”. (TJ-DF  -  APR:
20150110003654,  Relator:  CESAR
LABOISSIERE LOYOLA,  Data de Julgamento:
04/02/2016,  2ª  Turma  Criminal,  Data  de
Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 .
Pág.: 105).

Sendo  assim,  ausentes  provas  que  comprovem  a
finalidade mercantil do entorpecente apreendido, incabível a condenação
do réu pelo crime de tráfico de drogas. 

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador), revisor e João Benedito da Silva. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça. 

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, 13 de março de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


