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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ATO  INFRACIONAl
EQUIPARADO  AO  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS. Art.  33,  caput,  da  Lei  11.343/2006.
Absolvição ou desclassificação para o delito de uso
previsto no art. 28 da Lei Antidrogas.
Impossibilidade.  Autoria  e  materialidade
consubstanciadas.  Depoimentos  policiais  firmes e
harmônicos com o contexto probatório dos autos.
Validade  irrefutável.  Aplicação  de  medida
socioeducativa  de  internação.  Medida  que  se
impõe. Recurso conhecido e desprovido.

- A consumação do crime de tráfico se dá quando o
agente comete ao menos uma das dezoito práticas
elencadas no art. 33, da Lei de Drogas – no caso
em comento trazer consigo –, não sendo
necessário que seja flagrado efetivamente
vendendo os entorpecentes, além do que a mera
condição de dependente químico não é suficiente
para descaracterizar o tipo penal retromencionado.

- Ponto outro, restando a materialidade e a autoria
amplamente evidenciadas no caderno processual,
sobretudo pelos depoimentos dos policiais que



efetuaram a prisão em flagrante, que, aliás,
encontram total respaldo no conjunto probatório,
inviável a desclassificação do crime para o de uso,
tipificado no art. 28 da Lei de Tóxicos.

- Demonstrado o envolvimento do menor com o
tráfico de drogas, incabível a desclassificação para
o ato infracional análogo ao delito do art. 28, da
Lei 11.343/06.

-  O  juiz,  quando  da  aplicação  das  medidas
socioeducativas  previstas  no  ECA  deve  sempre
analisar  sua  adequação  ao  caso  concreto,
considerando  além  das  circunstâncias  do  delito,
seu  grau  de  reprovabilidade  e  as  condições
pessoais do menor reeducando. 

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

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

RELATÓRIO

Na  2ª  Vara  da  Comarca  de  Cabedelo  tramitou
representação por ato infracional em desfavor de adolescente (qualificado
nos autos), a quem foi imputado a prática do ato análogo ao crime de
tráfico de entorpecente (art. 33, da Lei 11.343/06), nos termos seguintes:

“Historiam  os  elementos  de  informação  do  caderno
processual  em  análise  que,  no  fatídico  dia,  o
adolescente foi abordado por autoridades policiais que
faziam  ronda,  após  várias  denúncias  anônimas  de
tráfico de drogas naquela localidade, na posse de uma
porção de substância vegetal assemelhada a maconha,
bem como a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais).
Na  oportunidade,  o  adolescente  fora  apreendido  e
levado à Delegacia, onde negou a propriedade da droga
e a venda de entorpecentes.
O  Laudo  de  Constatação  de  fls.  10  atesta  ser  a
substância  encontrada  como  representado  o
entorpecente  maconha  –  no  peso  líquido  de  9,13g
(nove vírgula treze gramas).
Ressalte-se,  por  oportuno,  que  o  local  onde  o
adolescente  foi  apreendido  –  Bar  de  Bananeira  –  é



conhecido,  nesta  cidade,  como  ponto  de  consumo  e
tráfico de entorpecentes, bem como o fato de que os
termos  da  denúncia  anônima  recebida  pelas
autoridades policiais foram confirmados com precisão,
sobretudo  as  características  físicas  das  pessoas
envolvidas.”

Concluída a instrução, o eminente Juiz de Direito da 2ª
Vara  da  Comarca  de  Cabedelo  julgou  procedente  a  representação
ministerial  e,  por  consequência,  aplicou  ao  representado  a  medida  de
internação, por prazo indeterminado (por até três anos), pela prática de
ato  infracional  análogo aos  crimes tipificados no artigo art.  33,  da Lei
11.343/06, conforme sentença de fls. 56/60. 

Irresignado,  o  representado  apelou  do  decisum.  Em
suas razões requer a absolvição pelos atos infracionais equiparados aos
crimes de tráfico de drogas, sob o pretexto de ausência de provas para
ensejar uma condenação.

Pugna,  também,  pela  desclassificação  do  delito  para
uso de substância entorpecente (art. 28 da Lei 11.343/06) e substituição
da internação por outra medida socioeducativa diversa, além da reforma
na dosimetria, por entender que houve excesso de rigor em sua fixação.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção da decisão
recorrida (fls. 72/80).

Mantida a decisão pelo juízo  a quo, inciso VII, do art.
198, VII, do ECA (fl. 81).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
insigne  Promotor  de  Justiça  convocado,  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.  101/105).

É o relatório. 

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

 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e

processabilidade, conheço do recurso. 

Sem embargo, a instrução ofereceu elementos aptos à
prolação da sentença condenatória, podendo-se constatar de forma
indubitável a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 33 da
Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas).

Depreende-se dos autos, em suma, que o adolescente
qualificado nos autos, foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar, na



posse de uma porção de substância vegetal assemelhada a maconha, bem
como a quantia de R$ 27,00, fato ocorrido no dia 21 de janeiro de 2016,
no bairro de Jacaré, na cidade de Cabedelo.

In casu, conforme alhures  relatado, a defesa batalha
pela absolvição ou  desclassificação do crime de tráfico  para o delito de
uso, este  tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas. Pleiteia,  ainda,  pela
substituição  da  internação  por  outra  medida  socioeducativa,  além  da
reforma na dosimetria. 

Não há, todavia, como prover a pretensão defensiva.

Ora, esmiuçando o caderno processual, percebe-se que
a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou sobejamente
evidenciada, notadamente, através do  boletim  de  ocorrência
circunstanciada  (fl. 10), auto de apresentação e apreensão (fl. 12), e pelo
laudo de constatação de fl. 18. 

Ressalto, que a Jurisprudência Pátria é no sentido de
que laudo de constatação, aliado a outros meios de provas é suficiente
para  comprovar a materialidade delitiva, nesse sentido:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  RECURSO
DEFENSIVO  -  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO  FEITO
POR  ILICITUDE  DAS  PROVAS  QUE  DERIVAM  DA
VIOLAÇÃO  AO  DOMICÍLIO  -  REJEIÇÃO  -  LAUDO
APÓCRIFO  -  COMPROVAÇÃO  DA  MATERIALIDADE
DELITIVA  POR  OUTROS  MEIOS  -  MATERIALIDADE  E
AUTORIA DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA DO ART.  28  DA  LEI  Nº  11.343/2006  -
IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33
DA  LEI  DE  DROGAS  -  NÃO  CABIMENTO  -  REGIME
FECHADO - MANUTENÇÃO - REEXAME, DE OFÍCIO, DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  -  NECESSIDADE  -
ISENÇÃO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS  -  PEDIDO
PREJUDICADO. Por se tratar,  o tráfico de drogas, de
crime  de  natureza  permanente,  estando  presente
situação de flagrância, não se há que falar em afronta à
regra  da  inviolabilidade  do  domicílio. A  juntada  do
laudo  toxicológico  definitivo  e  devidamente
assinado é imprescindível para a comprovação da
materialidade  dos  delitos  previstos  na  Lei  nº
11.343/06, salvo em casos excepcionais, em que
esta  pode  ser  comprovada  por  laudo  de
constatação  elaborado  por  perito  oficial  que
realize  os  exames  necessários  à  aferição  da
natureza  da  substância,  aliado  a  outras  provas
carreadas para os autos. As provas amealhadas



ao longo da instrução são mais do que suficientes
para manter a condenação do recorrente nas iras
do  art.  33  da  Lei  de  Tóxicos, estando
suficientemente  demonstradas  a  materialidade  e  a
autoria delitivas, não havendo lugar para a pretendida
desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei nº
11.343/2006.  Para  a  desclassificação  do  delito  não
basta a mera alegação de que o acusado é usuário de
substância  entorpecente,  circunstância  que  é
perfeitamente  compatível  com  o  crime  de  tráfico
previsto  no  art.  33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/06.
Incabível a incidência da redução da pena se não foram
preenchidos todos os requisitos previstos no art. 33, §
4º, da Lei Antidrogas consistentes na primariedade, nos
bons  antecedentes,  não  dedicação  às  atividades
criminosas  e  não  integração  ao  cr  ime  organizado.
Mantém-se  o  regime  fechado  fixado  na  sentença,
diante do quantum da pena e da reincidência do réu.
Uma vez concedida ao réu,  na sentença recorrida,  a
isenção  das  custas  processuais,  o  seu  pedido  neste
sentido encontra-se prejudicado.”   (TJMG -  Apelação
Criminal   1.0024.16.108939-6/001,  Relator(a):
Des.(a)  Edison  Feital  Leite  ,  1ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  14/11/2017,
publicação da súmula em 22/11/2017) 

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE
DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
AUSÊNCIA  DE  LAUDO  TOXICOLÓGICO  DEFINITIVO:
FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DO  DELITO  POR  LAUDO  DE  CONSTATAÇÃO
PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI
O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO
DOS AUTOS.
EMBARGOS PROVIDOS.
1.  Nos  casos  em  que  ocorre  a  apreensão  do
entorpecente,  o  laudo  toxicológico  definitivo  é
imprescindível  à  demonstração  da  materialidade
delitiva  do  delito  e,  nesse  sentido,  tem  a  natureza
jurídica  de  prova,  não  podendo  ser  confundido  com
mera  nulidade,  que  corresponde  a  sanção  cominada
pelo  ordenamento  jurídico  ao  ato  praticado  em
desrespeito  a  formalidades  legais.  Precedente:  HC
350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado
em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.
2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de
que, em situação excepcional, a comprovação da
materialidade  do  crime  de  drogas  possa  ser
efetuada  pelo  próprio  laudo  de  constatação
provisório,  quando  ele  permita  grau  de  certeza
idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por
perito oficial, em procedimento e com conclusões



equivalentes. Isso porque, a depender do grau de
complexidade  e  de  novidade  da  droga
apreendida,  sua  identificação  precisa  como
entorpecente pode exigir, ou não, a realização de
exame mais complexo que somente é efetuado no
laudo definitivo.
3. Os testes toxicológicos preliminares, além de
efetuarem  constatações  com  base  em
observações  sensoriais  (visuais,  olfativas  e
táteis) que comparam o material apreendido com
drogas mais  conhecidas,  também fazem uso de
testes  químicos  pré-fabricados  também
chamados  "narcotestes"  e  são  capazes  de
identificar  princípios  ativos  existentes  em  uma
gama  de  narcóticos  já  conhecidos  e  mais
comercializados.
4.  Nesse  sentido,  o  laudo  preliminar  de
constatação,  assinado  por  perito  criminal,
identificando o material apreendido como cocaína
em pó, entorpecente identificável com facilidade
mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui
uma  das  exceções  em  que  a  materialidade  do
delito  pode  ser  provada  apenas  com  base  no
laudo preliminar de constatação.
5.  De  outro  lado,  muito  embora  a  prova
testemunhal  e  a  confissão  isoladas  ou  em
conjunto não se prestem a comprovar, por si sós,
a  materialidade  do  delito,  quando  aliadas  ao
laudo  toxicológico  preliminar  realizado  nos
moldes  aqui  previstos,  são  capazes  não  só  de
demonstrar a autoria como também de reforçar a
evidência da materialidade do delito.
6. Embargos de divergência providos, para reformar o
acórdão  embargado  e  dar  provimento  ao  agravo
regimental  do Ministério Público Federal  e,  tendo em
conta  que a  materialidade do delito  de que o  réu  é
acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso
especial.”
(EREsp  1544057/RJ,  Rel.  Ministro  REYNALDO
SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 26/10/2016, DJe 09/11/2016)
Negritei em ambos.

Com relação à autoria, não obstante o fato de o
réu/apelante negar a traficância – frise-se que este admite ser usuário de
drogas –, não restam dúvidas de que ele praticou a conduta típica do
artigo 33 da Lei 11.343/06, o que pode ser comprovado, mormente,
através da prova oral produzida.

Vale frisar que a consumação do crime de tráfico se dá
quando o agente comete ao menos uma das dezoito práticas elencadas no
art. 33, caput, da Lei de Drogas – no caso em comento trazer consigo –,



não sendo necessário que seja flagrado efetivamente vendendo os
entorpecentes.

Sobre o assunto, leciona Luiz Flávio Gomes:

“Consuma-se o crime com a prática de qualquer um
dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo
ato  de  tráfico.  Deve  ser  lembrado  que  algumas
modalidades  são  permanentes,  protraindo  o  seu
momento  consumativo  no  tempo  e  no  espaço  (por
exemplo,  expor  à  venda,  trazer  consigo,  manter  em
depósito, guardar etc.).” (Lei de Drogas comentada
artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de
23.08.2006. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 185-186). 

A respeito, colaciona-se o julgado:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 35,
DA  LEI  11/343/06.  PEDIDO  DE  CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  QUE  OS
AGENTES  ESTIVESSEM  ASSOCIADOS  DE  FORMA
ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA CRIMINOSA
DA LEI DE TÓXICOS. A mera reunião eventual de duas
ou mais pessoas com o fim de traficar drogas não basta
para  configurar  o  crime  de  associação  para  tráfico
tipificado no artigo 35, "caput", da Lei n.º 11.343/06,
que, para tanto, se faz necessário, como disse, a prova
da  estabilidade  e  permanência  temporal,  além  do
vínculo  subjetivo  entre  os  sujeitos.  SENTENÇA
MANTIDA  NESTE  ASPECTO.  RECURSO  DA  DEFESA.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  ROBUSTA.
Estando  a  materialidade  e  autoria  devidamente
comprovadas,  através  conjunto  de  provas,  deve  ser
mantida  a  condenação  do  réu  como  incurso  nas
sanções  do  artigo  33  da  lei  de  tóxicos.  PROVA DA
MERCÂNCIA  -  DESNECESSIDADE.  O  tipo  penal
previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é de ação
múltipla, onde se admite dezoito (18) condutas,
não fazendo a lei qualquer distinção entre o ato
de "trazer consigo" drogas com o ato de "vender"
propriamente  dito. IMPOSSIBILIDADE  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  ART.  28  DA  LEI  N.º
11.343/06.  Diante  das  circunstâncias  e  elementos
probatório  que  indicam  atos  de  traficância,  e
inexistindo prova da destinação da droga apreendida
para uso próprio, impossível a desclassificação do delito
do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/06.
REDUÇÃO  DA  PENA.  POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. Tendo o réu confessado o crime que lhe
foi  atribuído  na  denúncia,  há  que  se  conceder  a



atenuante  da  confissão  espontânea  elencada  no  art.
65, III, "d" do Código Penal. REDUÇÃO DA PENA EM
RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º,
DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE. Sendo o réu reincidente, não tem
direito à causa de diminuição da pena prevista no ar t.
33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. “(TJMG -  Apelação
Criminal   1.0439.11.002513-7/001,  Relator(a):
Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento  em  09/05/2017,  publicação  da
súmula em 16/05/2017) -  Destaquei.

Nesse  diapasão,  as  provas  angariadas  ao  longo  da
instrução  criminal  –  depoimentos  dos  policiais  atuantes  na  prisão  do
acusado  e  a  forma  como  se  deu  a  apreensão  –,  evidenciam,  com
segurança necessária,  a prática,  pelo  apelante,  do crime de tráfico  de
drogas, de tal modo deve ser mantida a sentença condenatória.

Com  efeito,  os  policiais  militares  responsáveis  pela
prisão em flagrante do menor infrator apresentaram depoimentos firmes e
convincentes  que,  corroborados  com os  demais  elementos  probatórios
produzidos ao longo da instrução criminal, não deixam margem para a
absolvição e desclassificação almejada.

O policial militar Weliton Lúcio Benjamin, ao ser ouvido
em juízo (mídia eletrônica, fl. 38), asseverou:

“que  participou  da  diligência  que  aprendeu  o
representado e que já havia obtido informações de que
na região citada nos autos tinha tráfico de drogas, com
a presença  de  muita  gente  reunida;  que  ao  fazer  a
abordagem, disse que o representado estava junto com
outros menores, maiores e mulheres, momento em que
foi  encontrado  junto  com  ele  a  porção  da  droga
indicada na inicial;  disse que a droga foi  encontrada
perto  do  representado  e  de  outros  menores  e  que,
quando  indagado  sobre  a  propriedade  da  droga,  o
adolescente assumiu”

Confirmando  os  fatos  acima  narrados,  o  miliciano
Renato  Gomes  Teixeira,  disse  sob  o  crivo  do  contraditório   (mídia
eletrônica, fl. 38):

“que  participou  da  diligência  que  apreendeu  o
representado e que recebeu várias denúncias de que
naquela  região  havia  tráfico  de  drogas,  inclusive
alguém armado e uma boca de fumo; diz que foi feita a
abordagem de várias pessoas e que foi encontrada uma
pequena quantidade de droga com o Jerbeson; (…) que
a droga foi encontrada próximo a ele; que receberam
várias informações no sentido de que o adolescente era
quem estava comercializando drogas(...)”



Tanto  fase  inquisitória  como  em  seu  interrogatório
judicial, o acusado nega a acusação (fl. 11 e mídia eletrônica fl. 31). 

Vê-se que os depoimentos dos policiais são coerentes,
firmes e seguros, não existindo a contradição argumentada pela defesa.

Nunca  é  demais  lembrar  que  os  Tribunais  pátrios,
notadamente o Superior Tribunal de Justiça entendem pela validade do
depoimento de policiais,  principalmente quando colhidos em juízo, com
observância ao contraditório, bem como quando em consonância com as
demais provas colhidas na instrução criminal:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E 35
DA  LEI  Nº  11.343/06).  CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES  DO  ART.  40,  III  E  VI  DO  MESMO
DIPLOMA.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO.  DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
CORROBORADOS POR DECLARAÇÃO DO COMPARSA AS
FÁTICAS.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME
PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO
DA PENA. NÃO CABIMENTO. QUANTUM PROPORCIONAL
ÀS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  E  CAUSAS  DE
AUMENTOS  DOS  CRIMES.  NATUREZA  ALTAMENTE
NOCIVA  DA  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  RECURSO
DESPROVIDO. 1.  Os depoimentos prestados pelos
policiais envolvidos nas diligências que culminam
na  prisão  em  flagrante  delito  devem  ser
analisados  como  os  de  qualquer  outra
testemunha, principalmente quando são pessoas
idôneas e sem nenhuma animosidade específica
contra o acusado, de modo que não há razão para
presumir  que  os  agentes  públicos  mentiram,
imputando a  prática  de crime falsamente  a  um
inocente. O crédito de seus depoimentos somente
deveria ser retirado caso ficasse demonstrada a
intenção prévia destes em prejudicar o acusado,
em virtude de alguma desavença antiga. (...)”.
(TJES;  Apl  0009641-58.2015.8.08.0011;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Sérgio
Bizzotto  Pessoa  de  Mendonça;  Julg.
22/03/2017;  DJES  31/03/2017).  Destaque
nosso.

Ressalte-se, por oportuno, que a condição de usuário
de entorpecente, por si só, não tem o condão de afastar a
responsabilidade criminal do agente para o crime de tráfico ilícito  de
drogas. A exclusão da culpabilidade só é possível nos casos em que existir
nos  autos  laudo pericial atestando que o representado, em virtude da
dependência química era, ao tempo da conduta, totalmente incapaz de



entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse
entendimento, nos termos do art. 26 do Código Penal.

Portanto, o fato de o acusado afirmar ser usuário de
maconha, não inviabiliza a sua condenação por tráfico, já que não é
suficiente para excluir o caráter ilícito de sua conduta.

Ponto outro, como cediço,  a consumação do crime de
tráfico se dá quando o agente comete ao menos uma das dezoito práticas
elencadas no art. 33, caput, da Lei de Drogas –  no caso em comento
trazer consigo –, não sendo necessário que seja flagrado efetivamente
vendendo os entorpecentes.

Sobre o assunto, leciona Luiz Flávio Gomes:

“Consuma-se o crime com a prática de qualquer um
dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo
ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas
modalidades são permanentes, protraindo o seu
momento consumativo no tempo e no espaço (por
exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em
depósito, guardar etc.).” (Lei de Drogas comentada
artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de
23.08.2006. 3ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 185-186). 

Ademais, o fato de o  agente  ser usuário em nada
modifica o cenário do delito cometido, mormente porque ambos os tipos
não se mostrariam incompatíveis. Logo, só a asserção da condição de
usuário por parte do réu não é causa suficiente para a descaracterização
do tráfico. Aliás, não é incomum os casos de “consumidores” que passam
a traficar para sustentar o próprio vício, o que não impede a configuração
do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segue julgado nesse sentido: 

“(...)  A  condição  pessoal  de  usuário  de  drogas  ou
dependente  químico  não  afasta  a  condenação  pelo
crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando
existem  nos  autos  provas  suficientes  de  autoria  da
prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei
nº  11.343/06.  (...)”. (Ementa  parcial,  TJES;  APL
0007687-60.2013.8.08.0006;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Sérgio  Bizzotto  Pessoa  de
Mendonça; Julg. 15/02/2017; DJES 14/03/2017).

Outrossim, considerando  que  o  local  onde  o
adolescente foi apreendido – Bar da Bananeira – é conhecido na cidade de
Cabedelo como sendo um ponto de consumo e tráfico de entorpecentes,
como também o fato de que os termos da denúncia anônima recebida
pelas  autoridades  policiais  foram  confirmadas  com  precisão,  além  da



quantidade de droga apreendida com o acusado, 9,13g (nove vírgula treze
gramas) de maconha, não pode ser considerada para uso pessoal.

Vale lembrar que, o professor Alexandre de Morais,
fazendo referência ao conceito relativo de pequena quantidade de
substância entorpecente e de que este deve sempre levar em conta as
circunstâncias de tempo, lugar e modo da apreensão da droga, aduz que
uma dose de maconha possui aproximadamente 0,33 gramas da substância
proscrita:

"Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena
quantidade varia de substância para substância. Por
exemplo, no caso da cocaína consumida por via
endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama;
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33
gramas da citada substância entorpecente." (Moraes,
Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª ed.,
São Paulo: Atlas, 2007, página 114).  

Por oportuno, não se pode olvidar que vigora no nosso
Direito Penal o sistema da "livre convicção", ou da "verdade real" ou do
"livre convencimento", segundo o qual o juiz forma sua convicção pela
livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios valorativos e
apriorísticos, sendo independente  na sua escolha, aceitação e valoração,
como vem expresso no art. 157 do Código de Processo Penal. 

Assim, diante da logicidade proporcionada pelo acervo
probatório  produzido  ao  longo da instrução,  não há como acolher a
pretensão absolutória, ou desclassificatória, pela simplista negativa
de mercancia  e/ou confissão de ser  usuário,  pois  ao contrário  do que
alega a defesa, o acervo probatório coligido é mais do que suficiente para
ensejar a aplicação de uma medida socioeducativa pelo delito descrito no
artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do
crime de tráfico ilícito de drogas impõe-se a manutenção do édito
condenatório, nos exatos termos da decisão monocrática.

No que se refere ao pedido de reforma na escolha da
medida socioeducativa e na sua dosimetria. Vejamos.

O  princípio  norteador  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente  é  a  segurança,  com absoluta  prioridade,  à  efetivação  dos
direitos  fundamentais  daqueles  que  se  encontram  em  condição  de
desenvolvimento.

Desta  forma,  verificada  a  prática  de  ato  infracional
disposto no ECA como crime, deve o juiz aplicar a medida necessária e



suficiente à  reintegração e ressocialização do menor,  sempre à luz  do
contexto fático levado à análise.

No caso em tela, trata-se de infração análoga ao crime
de tráfico de drogas (equiparado a hediondo), praticada por adolescente
que  possui  envolvimento  com  o  mundo  ilícito,  já  tendo  praticado,
reiteradamente, outras infrações consideradas graves, sendo a internação
o meio adequado à ressocialização do adolescente.

Aliás,  embora  a  certidão  de  Antecedentes  de  fl.  54
ateste ser primário o apelante, o menor infrator possui além do presente
processo, outros atos infracionais, o que demonstra sua periculosidade e
reiteração  no  cometimento  de  delitos  graves,  fato  que  justifica,
sobremaneira, a manutenção da medida de internação fixada. 

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ADOLESCENTE EM CONFLITO
COM A LEI - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS  -  DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS  MILITARES  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS
DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - PROCEDÊNCIA
DA  REPRESENTAÇÃO  -  ENVOLVIMENTO  COM  O
TRÁFICO  DE  DROGAS  DEMONSTRADO  -  DECISÃO
MANTIDA - APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
DE  INTERNAÇÃO  -  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.  I-  Os
depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão
em  flagrante,  não  contraditados  e  em  plena
consonância com os demais elementos de informação,
tornam certa a existência e a autoria do ato infracional
análogo  ao  tráfico  de  drogas.  II  -  Demonstrado  o
envolvimento  do  menor  com  o  tráfico  de  drogas,
incabível  a  desclassificação  para  o  ato  infracional
análogo ao delito do art.  33, §3º, da Lei 11.343/06.
III-  O  juiz,  quando  da  aplicação  das  medidas
socioeducativas  previstas  no Estatuto  Menorista  deve
sempre  analisar  sua  adequação  ao  caso  concreto,
considerando  além  das  circunstâncias  do  delito,  seu
grau  de  reprovabilidade  e  as  condições  pessoais  do
menor  reeducando.  IV-  A  imposição  de  medida
socioeducativa de internação justifica-se, em benefício
do próprio adolescente, quando a anterior imposição de
medidas  em  meio  aberto  foi  insuficiente  à  sua
reeducação  e  ressocialização.“(TJMG -  Apelação
Criminal   1.0024.17.098160-9/001,  Relator(a):
Des.(a)  Alberto  Deodato  Neto  ,  1ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  12/12/0017,
publicação da súmula em 24/01/2018) 



Insta ressaltar, ainda, que as condutas equiparadas a
crimes praticadas por menores vêm crescendo, muitas vezes em razão da
sensação de impunidade que impera entre eles, gerando intranquilidade
no meio social. Impõe-se, pois, a aplicação de medidas socioeducativas
mais severas, a fim de se garantir a efetiva reinserção destes indivíduos
na vida em sociedade.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,  mantendo inalterados
todos  os  termos  do  decisum hostilizado,  em harmonia  com o  parecer
ministerial.

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  a  Excelentíssima  Senhora
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 1° de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


