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APELAÇÃO  INFRACIONAL.  Delito  análogo  ao
tráfico de drogas. Art.  33,  da Lei  nº 11.343/2006.
Materialidade  e  autoria  evidenciadas.  Condenação.
Irresignação. Preliminar pela nulidade da sentença. Não
enfrentamento  de  teses  levantadas  pela  defesa.
Inocorrência.  Absolvição  pela  ausência  de  provas.
Impossibilidade.  Condenação  baseada  em  provas
firmes, coesas e extreme de dúvidas. Depoimento dos
policiais.  Credibilidade.  Elemento  associado  a  outras
provas dos autos. Adoção de medida socioeducativa de
internação. Modificação para modalidade mais branda.
Não  vislumbrada.  Reincidência.  Gravidade  do  crime
frente  à  sociedade.  Rejeição  da  preliminar  e
desprovimento do apelo.

– Da leitura dos fartos elementos fundamentadores da
sentença objurgada, vê-se que a Juíza primeva não só
rebateu  a  tese  da  defesa,  como  justificou,  em  sua
plenitude, as razões de não adotá-la.

– Apesar da não confissão do menor, outros elementos,
a contra sensu do que pretendia a defesa, apoiavam a
sua  condenação,  bem  como  a  adoção  de  medida
socioeducativa  mais  severa,  inclusive,  porque  era
reincidente,  conforme  antecedentes  constantes  dos
autos,  inviabilizando  a  aplicação  da  Súmula  492,  do



STJ, fato que iria além da gravidade natural do crime
por ele perpetrado. Preliminar rejeitada.

– O alegado pela defesa não tem fundo de razão, as
provas  colacionadas  trazem  à  tona  a  traficância
praticada  pelo  menor,  não  sendo  suficiente  sua
alegação de que não o fazia e de era mero usuário,
posto que sua auto-descrição não é traço comum aos
usuários,  cujas características são facilmente notadas
pelos familiares, além do que, a quantidade e espécie
de droga apreendida,  além das circunstâncias e local
em que foi  apreendido,  denotam de forma contumaz
que  nela  se  instalou  o  animus do  tráfico  de
entorpecentes.

–  O  depoimento  dos  policiais  envolvidos  em  sua
apreensão,  foram  ricos,  coesos  e  detalhados,  não
podendo  ser  vistos  com  ressalva  simplesmente  pelo
exercício da atividade miliciana, sendo merecedores de
fé, na medida em que provêm de agentes públicos no
exercício de suas atribuições, mormente quando estão
em consonância com o restante do conjunto probatório,
como ocorre no caso dos autos.

– A aplicação da medida socioeducativa de internação
sem  possibilidade  de  atividades  externas  mostra-se
adequada,  tendo  em  mira  a  gravidade  do  ato
infracional e o fato do adolescente ser reincidente em
prática infracional grave (roubo), sendo necessária para
que  o  infrator  tome  consciência  da  reprovabilidade
social que pesa sobre o uso e, de modo especial, sobre
o tráfico de substâncias entorpecentes.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR AVENTADA E,
NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal, às fls. 72/73, do réu C. E. C.
de L., irresignado com a sentença de fls. 66v/67v, que julgou procedente a
representação como incurso no ato infracional análogo ao crime previsto no
art.  33,  da Lei  nº 11.343/2006,  a uma pena de medida socioeducativa de
internação, pelo prazo não superior a 03 (três) anos, a ser cumprida no CEA –
Centro Educacional do Adolescente, de João Pessoa/PB, devendo ser reavaliada



semestralmente.

Razões do apelo, nas fls. 74/81, apontam, preliminarmente,
a nulidade da sentença, posto que não enfrentou tese aventada pela defesa do
menor, no sentido de que não havia elementos para a procedência da ação
penal,  e  que,  alternativamente,  pugnava-se pela  aplicação de uma medida
socioeducativa mais branda, uma vez que a situação fático-probatória levaria a
essa conclusão, limitando-se às teses da acusação.

No mérito,  afirma que a condenação se baseou na prova
testemunhal  de policiais  envolvidos em sua prisão,  todavia,  segundo a sua
confissão,  a  droga  apreendida  era  pra  seu  consumo  próprio,  afastando  o
enquadramento legal atribuído, motivo pelo qual, busca sua absolvição.

Outrossim, em vista de suas condições pessoais, uma vez
que,  no  seio  social  expressaria  bom  comportamento,  e  frequentava
regularmente os bancos escolares, espera, subsidiariamente, a aplicação de
medida socioeducativa mais branda.

Contrarrazões, às fls. 87/90, no qual o parquet de 1º Grau
roga que seja negado provimento ao recurso apelatório.

Exercido  o  juízo  de  retratação,  na  forma legal,  à  fl.  91,
manteve a sentença por todos os seus fundamentos.

Nesta  2ª  Instância,  o  representante  ministerial,  o  Exmo.
Procurador  de  Justiça,  Dr.  José  Roseno  Neto,  em  parecer  de  fls.  97/101,
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

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

Conheço  do  apelo,  porquanto  tempestivo,  cabível  e
adequado. 

Como  preliminar,  o  apelante  afirma  que  a  sentença  não
enfrentou as teses da defesa, no que se referia à ausência de provas para a
condenação, ou mesmo para aplicação de medida socioeducativa mais branda,
diante do quadro fático-probatório apurado.

Foram  as  alegações  finais  da  defesa  (fl.  66),  antes  da
prolação da sentença que condenou o réu/apelante:

““MM  Juíza  ao  menor  é  imputada  a  prática  de  ato
infracional  análogo  ao  crime  do  art.  33  da  lei
11.343/2006.  na  presente  audiência  de  instrução  do
procedimento foram ouvidas as testemunhas arroladas na
representação,  todas policiais  militares  e  as  de defesa.



Em que pese os depoimentos dos policiais, estes devem
ser aceitos com certa reserva,  visto  que é natural  que
para  respaldar  sua atividade,  confirmem o que  está  já
posto em sede de Delegacia. Ademais fora estes relatos
policiais,  não  há  sequer  outros  indícios  que
consubstanciem a  versão  dos  mesmos,  restando  assim
duvidosa  a  confirmação  do  ato  infracional  descrito  na
representação. O menor quando ouvido em juízo, afirmou
textualmente que era usuário de entorpecentes e que o
entorpecente  apreendido  eram  para  consumo  próprio.
Assim Excelência, ao ver da defesa, não resta configurada
a prática do ato infracional descrito, e requer desta forma
a absolvição do representado. Por outra banda, se V. Exa.
entender  de  forma  diversa,  seja  aplicada  medida
socioeducativa  leniente,  pois  as  qualidades pessoais  do
menor  lhes  favorecem.  E  faço  pleito  secundário,
invocando  a  súmula  492  do  STJ  ”o  ato  infracional  à
prática  de  tráfico  de  drogas,  por  si  só  não  conduz
obrigatoriamente a imposição de medida socioeducativa
de internação do adolescente. Diante do exposto, requer
em  entendimento  deste  último  pleito,  seja  aplicada
medida  mais  branda  possível  e  consequentemente  a
desinternação do menor.”

Como se lê do trecho acima transcrito, em síntese, as teses
da defesa, limitaram-se a desnaturar os testemunhos policiais, ressaltando que
o  menor  apreendido  na  posse  de  entorpecentes  era,  na  realidade,  mero
usuário, não havendo outras provas que apoiassem tais testemunhos.

Pugnou,  ainda,  se acaso  fosse  condenado,  que a  medida
socioeducativa adotada fosse branda, inclusive, desinternando-o, com espeque
na Súmula 492, do STJ.

Pois bem. Da leitura dos fartos elementos fundamentadores
da sentença objurgada, vê-se que a Juíza primeva não só rebateu a tese da
defesa, como justificou, em sua plenitude, as razões de não adotá-la.

Apesar  da  não  confissão  do  menor,  outros  elementos,  a
contra sensu do que pretendia a defesa, apoiavam a sua condenação, bem
como a adoção de medida socioeducativa mais severa, inclusive, porque era
reincidente,  conforme  antecedentes  constantes  dos  autos,  inviabilizando  a
aplicação da Súmula 492, do STJ, fato que iria além da gravidade natural do
crime por ele perpetrado.

Senão  vejamos,  à  fl.  67,  trecho  significativo  do  julgado
combatido:

“Analisando  os  autos,  se  verifica  que  o  infrator  não
confessou a prática infracional narrada na representação,
afirmando que a droga apreendida com o mesmo, mais
precisamente  em sua  cueca,  se  destinava  ao  consumo



próprio,  no  que  foi  contraditado  pela  quantidade  e  a
forma de acondicionamento da droga apreendida, assim
como pelos dos depoimentos das testemunhas, as quais
foram unânimes  em afirmar  a  participação  do  referido
menor na prática do ato infracional, não havendo esteio
nos  autos  para  as  teses  da  defesa,  que  pugnou  pela
absolvição  do  representado,  ou  subsidiariamente,  a
aplicação da súmula 492 do STJ, cm aplicação de medida
socioeducativa  em  liberdade.  A  tese  de  não  pode
prosperar,  posto  que  o  representado,  quando  de  sua
apreensão  ,em  flagrante,  confessou  aos  policiais,
conforme  depoimentos  das  testemunhas  acima,  que  a
droga se destinava ao comércio ilegal, assim como pelas
demais provas existentes nos autos, as quais infirmaram
o depoimento  em juizo  do  representado,  que informou
que ”geralmente comprava duas trouxinhas de maconha,
mas no dia do fato comprou mais para passar mais tempo
usando",  além  da  própria  genitora  do  mesmo,  a  qual
informou  que  "nunca  Percebeu  o  seu  filho  com
comportamento diferente  em casa",  o  que comprovaria
que o mesmo não tinha atitudes e nem comportamento
de usuário drogas, posto que trabalha com o pai e estuda
o 1' ano do ensino médio, mantendo uma vida normal,
incompatível com a vida de um usuário diário de drogas,
conforme alegado em seu depoimento.  As testemunhas
informaram  que  no  momento  da  apreensão,  o
representado não apresentava sintomas de que  tivesse
feito uso de substância entorpecente, contrariando, o que
o  representado  afirmou  às  fls.  31  dos  autos.  Esta
magistrada não vê motivos de admitir, com ressalva, os
depoimentos prestados pelos policiais militares, tendo em
vista  que  são  associados  com  os  demais  elementos
comprobatórios,  produzidos  nos  autos.  Outrossim,  o
representado  Carlos  Eduardo  responde  a  outros
procedimentos especiais, como se vê dos antecedentes de
fls. 27/28, sendo um pela prática de roubo, em quem foi
aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços
comunitários, o que demonstra a reiteração na prática de
atos infracionais graves, o que demonstra a necessidade
de aplicação de medida socioeducativa mais rígida, o que
inviabiliza a aplicação da súmula 492 do STJ.”

Portanto, sem embargos, rejeito a preliminar apontada no
presente recurso apelatório.

No mérito, apresenta as mesmas teses antes levantadas no
Juízo de piso, indicando ausência de confissão, bem como a falta de força da
prova existente nos autos, em especial aquela oriunda dos depoimentos dos
policiais que efetuaram a apreensão do menor.

Por fim, pugna, subsidiariamente, pela aplicação de medida



socioeducativa mais branda.

Vejamos, antes de tudo, os termos da denúncia:

“Infere-se dos autos que, em data de 24 de novembro do
ano  de  2016,  por  volta  das  17h10min.,  no  campo
Coqueirão,  localizado  entre  o  Conjunto  Assis
Chateaubriand  e  o  bairro  São  José,  nesta  cidade,  foi
encontrado em poder  do representado uma quantidade
considerável de substâncias entorpecentes. 
Consta  nos  autos  que  a  policia  militar  estava  fazendo
rondas  nas  imediações  do  campo  coqueirão  quando
avistaram o adolescente em local ermo e atitude suspeita.
Neste  momento,  os  policiais  fizeram  a  abordagem  do
menor  e  encontraram,  dentro  da  sua  cueca,  19
trouxinhas de substância vegetal semelhante a maconha
e 08 de substância química semelhante à cocaína, além
da quantia de R$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e
cinco  centavos)  trocados,  conforme  termo  de
apresentação e apreensão de f. não numerada. 
Foram  lavrados  laudos  de  constatação  com  resultado
positivo para cannabis saliva lineu (maconha) e cocaína,
bem como foi requisitado exame de constatação de droga
ilícita, f. Não numeradas. 
Ante o narrado, agindo como agiu, praticou o adolescente
o ato infracional análogo ao delito descrito no art. 33, da
Lei 11.343/06.” (fls. 02/04)

Podemos  colacionar,  de  início,  as  palavras  do  menor
apreendido, o qual não confessou o crime objeto dos autos, dizendo-se usuário
viciado. Vejamos:

“Que estuda o lº ano de ensino médio. Que tava indo em
direção ao centro quando foi abordado pela policia. Que
encontraram maconha e cocaína, que se recorda que no
momento da apreensão tinham umas 25 trouxinhas. Que
a droga encontrada era para consumo.  Que o dinheiro
encontrado com o menor era porque ele trabalha com o
pai. O dinheiro estava trocado por que ele tinha comprado
a  droga.  Que  faz  pouco  tempo  que  é  usuário  de
drogas. Que comprou as drogas quando estava saindo da
escola. Que na delegacia está numa sala onde tem barata
e sapo. Que está sozinho em uma cela.” (Palavras do
menor C. E. C. de L., no termo de oitiva informal,
realizado no dia 25/11/2016, à fl. 06)

“QUE  foi  apreendido(a)  em  flagrante  hoje,  dia  24  de
novembro  de  2016,  quinta-feira,  por  volta  das
17h:10min,  pelo  fato  de  ter  praticado  ato(s)
infrancional(is) análogo(s) ao(s) delito(s) de TRÁFICO DE
DROGAS, fato(s) ocorrido(s) por volta das 17h:10min, do



dia  24/11/2016,  quinta-feira,  na  cidade  de  Guarabira-
Pb./PB; Afirma o interrogado que a droga apreendida em
seu  poder  é  de  sua  propriedade  e  que  era  para  uso
proprio; Que se encontrava nas imediações do Coqueirão,
proximo  ao  Conj.  Assis  Chateaubriand,  quando  foi
apreendido  por  policiais  militares  que  ao  lhe  revistar
encontrou  em  poder  do  interrogado  (19)  dezenove
trouxinhas  de  sustancia  semelhante  a  maconha  e  oito
pedras  brancas  semelhante  a  cocaina  e  também  a
importancia de R$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e
cinco  centavos)  trocados,  o  dinheiro  afirma  que  era
adquirido atraves de seu trabalho com seu genitor; Que
estuda  segundo  ano  do  ensino  medio  no  Colegio
Polivalente nesta cidade de Guarabira; Que responde pela
pratica de assalto”  (Interrogatório na fase policial,
na fl. 10)

“que o depoente estava se dirigindo ao centro da cidade
quando  foi  abordado  no  campo  do  coqueiro;  que  foi
encontrado com o depoente maconha e cocaína na cueca
do depoente; que comprou 20 trouxas de maconha e 10
de cocaína; que usou muita droga; que estava com cerca
de R$ 30,00; que o dinheiro estava trocado, pois havia
comprado  a  droga  a  um traficante  e  este  devolveu  o
dinheiro trocado; que comprou toda a droga citada por R$
50,00; que não sabe o preço de cada unidade da droga
citada; que o traficante deu R$ 35,00 de troco, mas o
depoente  lanchou  e  ficou  com  o  dinheiro  que  foi
apreendido;  que  comprou  a  droga  a  ”neguinho",  na
esquina  da  escola  Polivalente  nesta  cidade;  que
respondeu a procedimento especial  por assalta,  mas já
tinha cumprido a medida aplicada que a droga apreendida
era para uso pessoal; que estava drogado quando foi
apreendido; que o depoente consome cocaína no final
de semana e maconha diariamente; que usa cerca de 20
trouxinhas  de  maconha;  que  sustenta  o  vicio  com  o
trabalho  do  depoente;  que  trabalha  fazendo aposta  de
jogos  on  line  de  futebol;  que  reside  com  os  seus
genitores; que os pais do depoente percebiam que o
depoente  usava  drogas;  que  os  seus  pais  tentaram
livrar  o  depoente  do  vicio;  que  estudava  o  1°  ano do
ensino  médio;  que  só  usa  maconha  e  cocaína;  que
escondeu a droga na cueca para a policia não encontrar a
droga facilmente; que não é abordado pela policia na rua;
que geralmente comprava duas trouxinhas de maconha,
mas no dia do fato comprou mais para passar mais tempo
usando; que do local  em que comprou a droga para o
local que foi apreendido dista cerca de 200 metros; que
comprou a droga no mesmo dia que foi apreendido; que a
"boca de fumo" fica próxima da escola.” (Interrogatório
na fase judicial, à fl. 31/31v) Destaquei



Todavia,  contrapõem-se  as  suas  palavras,  as  palavras
firmes,  coesas  e  extreme  de  dúvidas  dos  policiais  que  efetuaram  a  sua
apreensão,  na  posse  do  material  entorpecente.  Senão,  vejamos,  a  oitiva
constante no inquérito policial:

“Que na data de hoje dia 24/11/2016, se encontrava de
serviço  na  RP,  ocasião  em que  realizavam rondas  nas
imediações do campo coqueirão, entre os bairros de Conj.
Assis Chateaubriand e Bairro São José, onde a guarnição
visualizou a pessoa de C...  E...  C...  DE L...  em atitude
suspeita, em um local  ermo onde a guarnição resolveu
fazer uma revista no mesmo; Que durante a revista foi
encontrado em poder do mesmo, dentro da cueca uma
quantia  consideravel  de  substancia  entorpecentes,  ou
seja, 19 trouxinhas de substancia vegetal semelhante a
maconha e 08 (oito) de substancia quimica semelhante a
cocaina,  a  quantia  de  R$  29,75  (vinte  e  nove  reais  e
setenta e cinco centavos) trocados; Que o adolescente
acima referido não informou de quem adquiriu as
drogas, porém, falou que ia vender as mesmas, não
informando aonde e nem a quem; Que foi dado voz de
apreensão  ao  adolescente  acima  referido  o  qual  foi
conduzido para Delegacia Plantonista de Guarabira para
os devidos fins.”  (Testemunha CB PM Paulo Sérgio
da Costa Oliveira, á fl. 08)

“Que na data de hoje dia 24/11/2016, se encontrava de
serviço  na  RP,  ocasião  em que  realizavam rondas  nas
imediações do campo coqueirão, entre os bairros de Conj.
Assis Chateaubriand e Bairro São José, onde a guarnição
visualizou a pessoa de CARLOS EDUARDO CORREIA DE
LIMA  em atitude  suspeita,  em  um  local  ermo  onde  a
guarnição  resolveu  fazer  uma  revista  no  mesmo;  Que
durante  a revista  foi  encontrado em poder  do  mesmo,
dentro da cueca uma quantia consideravel de substancia
entorpecentes,  ou  seja,  19  trouxinhas  de  substancia
vegetal semelhante a maconha e 08 (oito) de substancia
quimica  semelhante  a  cocaina,  a  quantia  de  R$  29,75
(vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) trocados;
Que o adolescente acima referido não informou de
quem  adquiriu  as  drogas,  porém,  falou  que  ia
vender as mesmas, não informando aonde e nem a
quem;  Que foi  dado voz de apreensão ao adolescente
acima  referido  o  qual  foi  conduzido  para  Delegacia
Plantonista  de  Guarabira  para  os  devidos  fins.”
(Testemunha CBPM Antonio Manoel de Sousa, à fl.
09) Fiz destaques

Testemunhas ouvidas na instrução criminal do feito:



“que estavam fazendo rondas nas imediações do "campo
coqueirão", entre o conjunto Assis Chateaubriand e bairro
São José, local em que avistaram o em local ermo; que
abordaram o representado em atitude suspeita e infrator
e  em  poder  do  mesmo,  escondido  em  sua  cueca,  foi
encontrada uma considerável quantidade  de  substâncias
entorpecentes,  ou  seja,  19  trouxinhas  de  substância
vegetal  semelhante  a  maconha  e  08  de  substância
semelhante a cocaína, além da quantia de R$ 29,75; que
o  representado  adquiriu  as  drogas,  porém
confirmou iria vendê-las, não informando aonde e
nem a qual pessoa; que apreenderam representado e o
conduziram até a Delegacia; que o referido local onde o
menor foi  apreendido é próximo a um matagal;  que o
menor comprou a droga em "uma boca de fumo"; que o
representado  estava  muito  tranquilo  e  não
parentava ter consumido substância entorpecente;
que  não  conhecia  o  menor,  mas  ouviu  de  alguns
colegas  que  o  mesmo  já  praticou  outros  atos
infracionais; que ouviu comentários de colegas que
o  representado  é  traficante  de  drogas  na  cidade.
(...): que o representado confessou ao depoente, já
na  Delegacia,  embora  antes  de  ser  ouvido  pela
autoridade policial, que a droga se destinava ao tráfico
de drogas.” (Depoimento do Policial  Paulo Sérgio
da  Costa  Oliveira,  à  fl.  65/65v,  da  instrução
criminal)

“que no dia do fato estava de serviço na rádio patrulha,
junto  com  o  policial  Paulo  Sérgio;  que  participou  da
apreensão  do  representado;  que  fazendo  rondas  nas
imediações do "campo coqueirão", entre o conjunto Assis
Chateaubriand e bairro São José, nesta cidade, local em
que avistaram o representado em atitude suspeita e em
local  ermo; que abordaram o infrator Carlos Eduardo e
em  poder  do  mesmo,  escondido  em  sua  cueca,  foi
encontrada uma considerável quantidade de substâncias
entorpecentes,  ou  seja,  19  trouxinhas  de  substância
vegetal  semelhante  a  maconha  e  08  de  substância
semelhante a cocaina, além da quantia de R$ 29,75; que
o representado não informou de quem adquiriu as
drogas,  porém  confirmou  que  iria  vendê-las,  não
informando  aonde  e  nem  a  qual  pessoa;  que
apreenderam o representado Carlos e o conduziram até a
Delegacia de Policia; que não conhecia o representado
anteriormente;  que  não  sabe  se  o  referido  local
onde o menor foi apreendido é ponto conhecido de
venda de drogas na cidade; que não ouviu comentários
sobre a conduta do menor; que quando foi apreendido
o menor não aparentava ter usado drogas. (…) que
o  representado  confessou  ao  depoente,  já  na
Delegacia,  embora  antes  de  ser  ouvido  pela



autoridade  policial,  que  a  droga  se  destinava  ao
tráfico  de  drogas;  que  o  menor  não  reagiu.”
(Policial  Antônio  Manoel  de  Sousa,  na  fase
judicial, à fl. 65) Ressaltei

Vale,  ademais,  colacionar  declarações  da  mãe do  menor,
que em Juízo disse (fl. 31v):

“que o comportamento do seu filho é bom em casa;
que tinha conhecimento que o seu filho usava maconha,
mas o mesmo informou que tinha parado a alguns dias;
que o  seu  filho  chegava em casa  normal e  nunca
passou a noite fora de casa; que o seu filho não anda
com  más  companhias;  que  o  seu  filho  não  gosta  de
perambular; que o seu filho não é agressivo; que o seu
filho estuda e trabalha com o pai; que nunca percebeu
o seu filho com comportamento diferente em casa.”
(Érica Correia dos Santos)

Não  bastasse  os  testemunhos  acima  colacionado,  temos,
ainda, o termo de apresentação e apreensão, na fl. 14, no qual descreve a
obtenção,  na  posse do  menor,  de 19 (dezenove)  trouxinhas  de substância
vegetal  semelhante  à  maconha,  08  (oito)  papelotes  de  substância  química
semelhante  à  cocaína  e  a  importância  de  R$  29,75  (vinte  e  nove  reais  e
setenta e cinco centavos). 

Laudos de constatação, nas fls. 18 e 20, concluíram que as
substâncias  apreendidas  eram, respectivamente,  maconha e  cocaína,  assim
como de perícia definitiva, nas fls. 39/49.

Por suposto que o alegado pela defesa não tem fundo de
razão,  as  provas  colacionadas  trazem  à  tona  a  traficância  praticada  pelo
menor, não sendo suficiente sua alegação de que não o fazia e de era mero
usuário,  ou que seus pais  comprovadamente  sabiam de seu “vício”  porque
chegava  alterado  em  casa,  pelo  contrário,  sua  mãe  não  descrevia  um
comportamento arredio do filho ora recorrente.

Sua auto-descrição não é traço comum aos usuários, cujas
características  são  facilmente  notadas  pelos  familiares,  além  do  que,  a
quantidade e espécie de droga apreendida, além das circunstâncias e local em
que foi apreendido, denotam de forma contumaz que nela se instalou o animus
do tráfico de entorpecentes.

Logo, cai por terra o argumento do consumo próprio.

Vale  ressaltar,  em suma,  que o  depoimento  dos  policiais
envolvidos em sua apreensão, foram ricos, coesos e detalhados, não podendo
ser vistos com ressalva simplesmente pelo exercício da atividade miliciana.

Ademais disto, os depoimentos prestados por policiais são



merecedores  de  fé,  na  medida  em  que  provêm  de  agentes  públicos  no
exercício de suas atribuições, mormente quando estão em consonância com o
restante do conjunto probatório, como ocorre no caso dos autos.

E,  em  consonância  com  as  demais  provas  colhidas  nos
autos,  merecem  credibilidade,  mormente  se  oportunizado  o  contraditório,
como  in  casu.  Nessas  situações,  é  dever  da  parte  trazer  as  evidências
necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o
que não aconteceu na espécie.

Nesse sentido:

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE.
PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  PORTE  DE
DROGAS  DESTINADO  AO  PRÓPRIO  CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.  1.  Mantém-se  a  condenação  do
apelante  pelo  crime  de  tráfico  de  drogas  quando
comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face
dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante,
prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
de  forma  clara  e  harmônica,  corroborados  pelas
declarações  do  usuário  e  pela  apreensão  das  drogas,
sendo inviável a desclassificação para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 2. Apelação conhecida e
desprovida.” (TJDF  Acórdão  n.1074447,
20140111719584APR,  Relator:  JOÃO  BATISTA
TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA
CRIMINAL,  Data  de  Julgamento:  08/02/2018,
Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 119/137)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
NEGATIVA  DE  AUTORIA  -  CONTEXTO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇAO -
DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO
DA  PENA-BASE  -  NECESSIDADE  -  DELITO  DE
CORRUPÇÃO  DE  MENORES  -  ABSOLVIÇÃO  -
NECESSIDADE  -  INCIDÊNCIA  DA  CAUSA  DE  AUMENTO
PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06 -
BIS IN IDEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.  -  Se  a  prova  dos  autos,  em  seu  conjunto,
aponta para a materialidade e autoria do crime de tráfico
de  drogas  em  desfavor  do  réu,  ainda  que  haja
peremptória  negativa  de  autoria,  é  de  se  manter  a
sentença  condenatória  recorrida.  -  Os  depoimentos
testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu,
desde que harmônicos com o contexto probatório e não
maculados por interesses particulares, são idôneos para
embasar  a  condenação.  -  Restando  suficientemente



comprovado  o  envolvimento  de  menor  no  exercício  do
tráfico de entorpecentes perpetrado pelo acusado, impõe-
se a manutenção da causa de aumento prevista no art.
40, VI, da Lei 11.343/06 e a absolvição do réu quanto ao
delito previsto art. 244-B, da Lei 80.069/90, sob pena de
se incorrer em bis in idem. - Se a pena-base foi fixada de
modo rigoroso na sentença, merece redução.” (TJMG -
Apelação  Criminal   1.0394.16.004526-3/001,
Relator(a):  Des.(a)  Adilson  Lamounier  ,  5ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2018,
publicação da súmula em 16/02/2018)

Em relação ao abrandamento da medida socioeducativa de
internação provisória, de fato, a Súmula nº 492, do STJ, prediz:

“O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só,
não  conduz  obrigatoriamente  à  imposição  de  medida
socioeducativa de internação do adolescente” (Súmula
492, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 13/08/2012)

Todavia,  a  gravidade  do  crime  em  si  não  foi  condutora
isolada da medida mais severa. Vejamos como justificou a Juíza sentenciante
(fl. 67/67v):

“Outrossim, o representado Carlos Eduardo responde
a outros procedimentos especiais, como se vê dos
antecedentes de fls. 27/28, sendo um pela prática
de  roubo,  em  quem  foi  aplicada  medida
socioeducativa  de  prestação  de  serviços
comunitários,  o  que  demonstra  a  reiteração  na
prática  de  atos  infracionais  graves,  o  que
demonstra  a  necessidade  de aplicação de medida
socioeducativa  mais  rígida,  o  que  inviabiliza  a
aplicação da súmula 492 do STJ.  Ademais,  convém
registrar  que  o  ato  infracional  análogo  à  conduta
prevista no art. 33 da lei 11.343/06, ou seja, tráfico
de  entorpecentes,  é  extramente  grave,  tendo  em
vista que desestrutura as famílias e é a fonte para o
cometimento  de  outros  atos  infracionais  e/ou
crimes, a exemplo de homicídios e roubos. As provas
dos  autos,  demonstram  isofismavelmente  sua
participação  no  ato  infracional,  sendo  necessária  a
aplicação  de  medida  socioeducativa  mais  rígida”
Destaquei

A aplicação  da  medida  socioeducativa  de  internação  sem
possibilidade de atividades externas mostra-se adequada, tendo em mira a
gravidade do ato infracional e o fato do adolescente ser reincidente em prática
infracional  grave  (roubo),  sendo  necessária  para  que  o  infrator  tome
consciência da reprovabilidade social que pesa sobre o uso e, modo especial,



sobre o tráfico de substâncias entorpecentes.

Acompanha meu raciocínio:

“ECA.  ATO  INFRACIONAL.  TRÁFICO  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE  E  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.
PROVA  DA  AUTORIA  E  DA  MATERIALIDADE.  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA.  ADEQUAÇÃO.  1.  Comprovadas  a
autoria  e  a  materialidade,  torna-se  imperiosa  a
procedência da representação e, também, a aplicação da
medida socioeducativa adequada à gravidade dos fatos e
às  condições  pessoais  do  infrator.  2.  Os  depoimentos
prestados pelos agentes policiais, que são os funcionários
públicos  aos  quais  a  lei  atribui  a  função  investigar  a
apurar  a  ocorrência  dos  fatos  ilícitos,  merecem
credibilidade  quando  nada  nos  autos  depõe  contra  a
idoneidade deles, e tais depoimentos, aliados à apreensão
do  adolescente  em  flagrante  portando  expressiva
quantidade de droga e também a arma de fogo, em ponto
de traficância, constituem prova suficiente para agasalhar
a  procedência  das  representações.  3.  A aplicação  da
medida  socioeducativa  de  internação  sem
atividades externas mostra-se adequada diante da
gravidade  dos  atos  infracionais  de  tráfico  de
entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, bem
como  ao  desajuste  pessoal  do  jovem,  que  é
reincidente  em  atos  infracionais  graves,  sendo
necessária  para  que  ele  tome  consciência  da
reprovação social que pesa sobre o porte de arma
de fogo e o tráfico de substâncias entorpecentes,
que  é,  na  perspectiva  penal,  tratado  como  crime
hediondo.  Recurso  desprovido.” (Apelação  Nº
70072498017, Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Sérgio  Fernando  de
Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/03/2017)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  VARA  DA  INFÂNCIA  E  DA
JUVENTUDE.  ATO  INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  TIPO
INSCULPIDO  NO  ARTIGO  33,  DA  LEI  11.343/2006  -
SENTENÇA -  APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
DE  SEMILIBERDADE  -  GRAVIDADE  DA  CONDUTA  -
REITERAÇÃO  INFRACIONAL  -  CONDIÇÕES  PESSOAIS,
FAMILIARES  E  SOCIAIS  DO  ADOLESCENTE
DESFAVORÁVEIS  -  REFORMA  -  IMPOSIÇÃO  DE
INTERNAÇÃO.  RECURSO  PROVIDO.  De  acordo  com  o
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ao aplicar
medida  socioeducativa  ao  adolescente  infrator,  o
magistrado  deve  levar  em  consideração,  além  da
gravidade da conduta, as condições pessoais, familiares e
sociais  do  adolescente.  Assim,  a  medida
socioeducativa de internação revela-se como a mais



adequada  ao  processo  de  recuperação  e
ressocialização do adolescente que, reincidente na
senda  infracional,  pratica  outro  ato  infracional
grave - equivalente ao delito de tráfico de drogas -
e ainda apresenta condições pessoais, familiares e
sociais que lhe são desfavoráveis.” (TJDF Acórdão
n.840483, 20130910298650APR, Relator: ROMÃO
C.  OLIVEIRA  1ª  TURMA  CRIMINAL,  Data  de
Julgamento:  15/12/2014,  Publicado  no  DJE:
21/01/2015. Pág.: 334)

Logo,  frente  ao  fato  de  que,  praticada  infração  anterior,
análoga a roubo, e por ela tendo sido imposto medida mais branda, a qual,
não foi suficiente para coibir a prática de novo delito, torna-se irrelevante o
fato  de  que  supostamente  teria  bom  convívio  social  e  estaria  focado  nos
estudos, já que ele voltou a delinquir quando em liberdade.

Logo,  sem  mais  delongas,  REJEITO  A  PRELIMINAR
AVENTADA E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO, em harmonia
com o parecer ministerial. 

Oficie-se.

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) 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


