
  
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0002962-81.2014.815.0011)
RELATOR : Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
APELANTE : Anilson Pablo Silva Aleixo
ADVOGADO : Francisco Pedro da Silva
APELADO : Justiça Pública

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Apelação  criminal.  Tráfico 
ilícito de drogas. Flagrante .Depoimentos dos policiais militares. 
Meio idôneo. Coesão com as demais provas. Materialidade e 
autoria  comprovadas.  Pretensão  de  Desclassificação. 
Impossibilidade.  Posse  ilegal  de  arma  de  uso  permitido. 
Materialidade e autoria. Prova robusta e coerente. Condenação 
mantida. Apelo  desprovido

-  Mantém-se a condenação pelo delito de tráfico de drogas –  
quando a materialidade está demonstrada pela prova técnica e  
a autoria encontra-se amparada nos depoimentos dos policiais  
que participaram da operação;

-   Pratica o delito do art. 12 da Lei n° 10.826/03 aquele que  
detém a posse de arma de uso permitido, em desacordo com  
determinação legal ou regulamentar.

-  Apelação desprovida.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade,  em negar  provimento  à  apelação,  nos termos do voto  do relator  e  em 
desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por  Anilson Pablo Silva 
Aleixo, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara de 
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande, que o condenou à pena de 01 (um) ano 
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e oito 08 (oito) meses de reclusão, além de 01 (um ano) de detenção, a ser cumprida, 
inicialmente no regime aberto, bem como ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) 
dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, por infringir o art. 33, caput, 
da Lei nº 11.343/20061 e ainda o art.12 da lei 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), ao 
final  converteu  as  penas  privativas  de  liberdade  em  02  (duas)  restritivas  de  direito,  
consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária no valor de 
01 (um) salário-mínimo. (sentença de fs. 80/86).

Narra a denúncia, que no dia 07 de janeiro de 2014, por volta das 
17h,  na  rua  24  de  maio,  no  Bairro  Tambor,  Policiais  militares,  efetuavam ronda  nas 
imediações do referido bairro, momento em que visualizaram o apelante correndo, e ao 
realizarem  a  abordagem  encontraram  em  seu  poder  40  (quarenta)  “trouxinhas)  de 
maconha.

Acrescenta a inicial, que o acusado informou aos policiais que havia 
mais substância em sua residência, local em que foram encontradas mais 28 (vinte oito)  
papelotes  da  droga  e  um pacote  contendo  540g  (quinhentos  e  quarenta  gramas)  da 
mesma substância, 

Segue descrevendo a peça acusatória, que na mesma oportunidade 
foi apreendido na casa do acusado, um revólver calibre 38, com três munições do mesmo 
calibre.

Alega, em síntese, que não há provas suficientes para ensejar uma 
condenação pelo delito de tráfico, argumentando que o acusado é apenas usuário de 
droga. 

Assevera ainda que não há prova suficiente de que possuia em sua 
residência, arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal.

Requer ao final sua absolvição pelo crime do art.12 da lei 10.826/03 
e a desclassificação para o delito descrito no art. 28 da lei 11.343/2006.  (fs.90/96)

O Ministério Público oferta contrarrazões pleiteando que seja negado 
provimento ao recurso interposto (fs. 98/102).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da 
apelação (fs. 106/109).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator)

O recurso deve ser desprovido

1- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART.33, §4º DA LEI 11.343/2006)

1  LEI Nº 11.343/2006. Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter  
em  depósito,  transportar,  trazer  consigo,  guardar,  prescrever,  ministrar,  entregar  a  consumo ou  fornecer  drogas,  ainda  que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
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Insurge-se  o  apelante  em  face  da  sentença  condenatória,  sob  o 
argumento de que as provas dos autos levam à desclassificação do crime de tráfico de 
entorpecentes para o delito de uso de drogas.

O  acervo  probatório  denota  que  restou  fartamente  comprovada  a 
materialidade  do  delito  descrito  no  art.  33  da  Lei  11.343/2006  —  ex  vi  do  auto  de 
apresentação e apreensão de f. 13 e do laudo de constatação de f.15 —, cuja autoria  
aponta, estreme de dúvidas, para o apelante.

A princípio, diga-se que o réu foi capturado em situação de flagrante, 
e perante a autoridade policial relatou detalhes da sua empreitada no comércio de drogas:

“que adquiriu a droga a um motoqueiro na favela do instituto 
dos  cegos  pelo  valor  de  R$1600,00,  o  qual  foi  pago  em 
espécie; que o dinheiro que o utilizou para comprar a arma e a 
droga foi proveniente da rescisão do seu contrato de trabalho 
na  empresa  alpargatas;  que  iria  comercializar  a  droga  por 
R$5,00 a peteca” (f.09)

Não  bastasse  isso,  a  prova  oral  colhida  no  curso  da  instrução 
processual, somada aos demais elementos constantes do caderno processual, constitui 
elemento suficiente para comprovar que o acusado traficava drogas no local do flagrante, 
bem como que as substâncias apreendidas em seu poder se destinavam, efetivamente, à 
comercialização.

Vejamos um trecho de um dos depoimentos colhidos em juízo:

'foram  encontradas  em  seu  poder  quarenta  petecas  de 
maconha;  que  foi  dado  voz  de  prisão  ao  acusado,  o  qual 
informou para os policiais que na sua casa havia mais droga; e 
lá  chegando  encontraram  um  pacote  com  540g  da  mesma 
substância”  (Testemunha  Luzinaldo  Araújo  de  Sena,  mídia 
digital anexada à f.71)

O depoimento acima transcrito é preciso e suficiente para comprovar 
que o apelante cometeu o delito que lhe é imputado. 

Vê-se,  pois,  que  as  circunstâncias  do  fato  denotam a  prática  do 
tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante, nesse sentido, tenha o réu sido preso ou 
não em flagrante ato de mercantilismo.

Não se pode negar a condição de traficante a quem tem apreendida 
em seu poder certa quantidade de droga, como in casu.

Deste  modo,  havendo  prova  bastante  da destinação  mercantil  da 
droga  apreendida,  não  pode  prosperar  a  pretensão  da  defesa,  no  sentido  de  ver 
desclassificada a conduta praticada para a contida no artigo 28 da Lei 11.343/06. 

A defesa questiona ainda a idoneidade dos depoimentos dos policiais 
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que conduziram o flagrante. 

Não vejo razão para o pontuado inconformismo. 

Como é cediço, em se tratando de crimes de tráfico de drogas, os 
depoimentos dos policiais, somados a outros elementos de prova, são suficientes para  
ensejar a condenação do acusado. 

A propósito, veja-se como tem decidido o Colendo STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE EN-
TORPECENTES.  ASSOCIAÇÃO PARA O  TRÁFICO. ALEGA-
ÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO E CRIME IMPOSSÍVEL. 
NÃO-OCORRÊNCIA.  REGIME  INTEGRAL  FECHADO.  IN-
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90 
PELO STF. ORDEM DENEGADA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍ-
CIO,  PARA FIXAR  O  REGIME  INICIAL FECHADO  PARA O 
CUMPRIMENTO DA PENA. 1. O habeas corpus, remédio jurídi-
co-processual, de índole constitucional, que tem como escopo 
resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abu-
so de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, mo-
tivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu 
deslinde, demandem aprofunda do exame do conjunto fático-
probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. 2. 
O   depoimento   de policiais pode servir de referência ao juiz na   
verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcio-
nar como meio probatório válido para fundamentar a   condena  -  
ção,   mormente quando colhido em juízo, com a observância do   
contraditório. 3. Não há falar em flagrante preparado, pois o cri-
me tipificado no art. 12 da Lei 6.368/76 se consuma com a práti-
ca de qualquer uma das diversas condutas previstas no disposi-
tivo, no caso, "ter em depósito" e "transportar", de caráter per-
manente,  preexistentes  à  atuação policial.  4.  Declarada pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23/2/06 
(HC 82.959/SP), a inconstitucionalidade incidental do art. 2º, § 
1º, da Lei 8.072/90, que preconizava o cumprimento das penas 
decorrentes de crimes hediondos em regime integralmente fe-
chado, restou possibilitada a execução da sentença penal con-
denatória desses feitos pelos outros regimes prisionais previs-
tos no ordenamento jurídico para a pena de reclusão, disciplina-
dos no art. 33 do Código Penal (fechado, semi-aberto e aberto), 
bem como a progressão para o sistema mais brando, obedeci-
dos os requisitos estabelecidos pelo art. 112 da LEP. 5. Ordem 
denegada. Concedido, porém, o writ, de ofício, apenas para fi-
xar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. (HC 
109300  /  SP.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA.  QUINTA 
TURMA. DJe 03/11/2008). (Grifou-se).

Demais disso, a prudência recomenda que, em casos semelhantes, 
priorize-se a versão dos policiais que conduziram o flagrante, já que a versão do réu, 
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naturalmente, é sempre no sentido de negar a prática do delito.

Assim, deve ser mantida a condenação.

2- POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (art.12 da lei 10.826/03)

Quanto a alegada insuficiência de provas para o crime de porte ilegal 
de arma de fogo, segue sem razão o apelante.

A materialidade e autoria delitivas despontam evidentes do auto de 
prisão em flagrante delito (fs. 05/09), do auto de apresentação e apreensão (f. 12), no 
laudo de fs.53/56, bem como dos testemunhos na mídia digital, os quais atestam que o 
sentenciado detinha a posse de três projéteis,  calibre 38 (trinta e oito)  e um revólver  
calibre 38 (trinta e oito)

Segundo o relato fornecido por Luzinaldo Araújo, policial militar que 
participou da prisão do acusado, a arma foi localizada e apreendida na residência do réu.

Eis o teor do depoimento (mídia digital f. 71):

“que no local  também foi  apreendido um revólver calibre 38, 
sem  identificação  do  fabricante  e  três  munições  do  mesmo 
calibre.”

No mesmo sentido foi o testemunho prestado por João Paulo Gomes 
de Souza (f. 71).

A materialidade e autoria delitivas, portanto, são incontestes.

O delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, é figura 
típica de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples prática dos 
verbos inseridos no tipo penal.

Art.  12.  Possuir  ou  manter  sob  sua  guarda  arma  de  fogo, 
acessório ou munição,  de uso permitido,  em desacordo com 
determinação  legal  ou  regulamentar,  no  interior  de  sua 
residência  ou dependência desta,  ou,  ainda no seu local  de 
trabalho,  desde que seja o titular  ou o responsável  legal  do 
estabelecimento ou empresa:
 Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A preservação da condenação, pois, é medida que se impõe.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É o voto.
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Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos Martins Beltrão Filho, revisor, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Manoel 
Henrique Serejo da 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, 12 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
Relator  
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