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APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DO RÉU.
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SEUS TERMOS. DESPROVIMENTO DO APELO.

Para que se configure litispendência, é necessário
que  o  mesmo  autor,  invocando  o  mesmo  fato,
formule o mesmo pedido contra o mesmo réu.

Não há litispendência quando as ações tratam de
fatos distintos e quando um dos processos  já se
encontra com trânsito em julgado.

Também  não  se  pode  falar  em  coisa  julgada,
porque esta só acontece quando se repete ação
que já foi decidida por sentença, de que não caiba
mais recurso.

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.



Apelação Criminal nº 0002772-47.2010.815.0371

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Ranigleibe Alves

Moura (fl. 153) contra primorosa sentença prolatada pela Juiz de Direito da 6ª

Vara Mista da Comarca de Sousa (fls.150/152,v) que o condenou à reprimenda

de  11(onze) anos e 08(oito) meses de reclusão e 1170 (hum mil, cento e

setenta)  dias-multa,  pela  prática  de  crime  previsto  no  art.  33  da  Lei

11.343/2006.

O apelante,  em suas  razões  recursais (fls.155/161),  requer  a

anulação da sentença prolatada, uma vez que o acusado foi condenado em

duplicidade pelo mesmo crime,  o que ocasionou a litispendência e gerou a

coisa julgada. Alega que o apelante já teria sido condenado, com trânsito em

julgado,  nos  autos  do  processo  nº  037.2010.002.837-4,  tendo  tal  feito  se

reportado aos mesmos fatos em deslinde agora neste caderno processual.

Em  sede  de  contrarrazões  (fls.342/346),  o  Ministério  Público

Estadual  que  atua  junto  aquele  juízo  defende  o  provimento  do  recurso,

afirmando que as imputações formuladas em face do assacado, referentes aos

dois processos instaurados, são idênticas, não se podendo admitir a existência

de duas sentenças em face do mesmo evento criminoso.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer de  fls.  354356,

também  opina pelo  provimento  do  apelo,  para  que  seja  reconhecida  a

litispendência entre as duas ações movidas pelo Estado contra o recorrente.

É o relatório.

VOTO

Narra  a  inicial  acusatória  que  o  increpado Ranigleibe  Alves

Desembargador João Benedito da Silva
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Moura, no dia 13 de agosto de 2010, por volta das 11:30, cometeu o delito de

trazer  consigo  droga sem autorização ou em desacordo  com determinação

legal ou regulamentar.

Expõe ainda a peça exordial que o denunciado se deslocava em

uma moto, quando foi abordado por uma guarnição da polícia militar, que, ao

revistá-lo, encontrou, em seu poder, 30 pedras de crack, conforme Laudo de

Constatação que detectou a presença da substância cocaína.

Relata também que, no dia seguinte, o acusado foi  apreendido

por tráfico, novamente encontrando-se droga sob o seu poder.

Finalizada a instrução processual, o denunciado foi condenado a

uma pena de 11(onze) anos e 08(oito) meses de reclusão, a ser cumprida

inicialmente em regime fechado, além  de 1170 (hum mil, cento e setenta)

dias-multa, pela prática de crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Irresignado,  o  réu  interpôs  recurso  de  apelação  visando  à

anulação  do  decisum objurgado,  aduzindo  que  já  foi  condenado,  tendo  a

sentença, inclusive, já transitado em julgado (Processo nº  037.2010.002.837-

4), pelo mesmo fato de que o presente processo trata.

Pois  bem.  Entendo  que  a  alegação  da  defesa  não  merece

prosperar. Vejamos como se deu o desenrolar dos fatos:

No  dia  13  de agosto  de  2010,  por  volta  das 11h e  30 min,  o

acusado  Ranigleibe Alves Moura se deslocava em uma moto da localidade

denominada “Cangote do Urubu” para o Conjunto Frei Damião, na cidade de

Sousa/PB, quando foi abordado por uma guarnição da polícia militar que, ao

revistá-lo, encontrou em seu poder 30 (trinta) pedras de crack, enroladas em

papel alumínio, conforme Laudos de Constatação anexados, que detectaram a
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presença da substância cocaína.

Ocorre que, em razão dos policiais já terem recebido denúncia de

que, na casa do acusado, existia um ponto de vendas de drogas, os policiais

resolveram se dirigir  até a sua residência, a fim de verificar a existência de

mais substância entorpecente. 

Ao  chegar  em  frente  a  casa,  o  réu,  que  se  encontrava  sem

algemas, foi retirado da mala da viatura, ocasião em que chegou seu irmão,

Raniere  Alves  Moura,  que  passou  a  desacatar  os  policiais,  de  modo  que,

quando estes voltaram à atenção para o irmão, o acusado evadiu-se do local.

(Descrição  realizada  pela  denúncia  de  fls.02/04  do  presente  caderno

processual.)

No dia seguinte, 14 de agosto, pela manhã, após a realização de

trabalho de inteligência, inclusive com a formação de uma campana, policiais

militares  conseguiram  localizar  o  réu  em  uma  residência  no  conjunto  Frei

Damião, tendo sido preso em flagrante delito, por haver sido encontrado em

seu poder mais 16 (dezesseis) pedras da substância identificada como crack,

prontos  para  comercialização,  além  de  08  (oito)  gramas  da  substância

Cannabis  Sativa  Lineu,  popularmente  conhecida  como  maconha,  conforme

termos do auto de apresentação e apreensão e laudo de constatação. (Tudo de

acordo com a denúncia do outro processo, já transitado em julgado, anexada

aos autos pelas fls. 163/165).

Ocorre que foram instaurados DOIS Inquéritos Policiais diferentes,

tratando, cada qual, de um dos fatos narrados acima, sendo que um mediante

portaria e o outro a partir da prisão em flagrante do acusado. 

Tal  divisão  desencadeou  DUAS  ações  penais  em  face  do

increpado Ranigleibe Alves Moura, uma com sentença transitada em julgado,
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decorrente da 4ª Vara da comarca de Souza (Processo nº 037.2010.002.837-4)

e a outra, tratada nestes autos, em fase recursal, cuja origem se deu na 6ª Vara

da mesma comarca (nº. 037.2010.002.772-3).

Assim, observa-se que mencionados processos cuidam de dois

fatos distintos,  pelos quais responde o apelante, não se podendo falar em

eventual litispendência. Uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (CPC , art. 301 , parágrafo

2º). A aplicação subsidiária das normas do Processo Civil ao Processo Penal é

autorizada pelo art. 3º do CPP . Assim, para que ela se configure, é necessário

que o mesmo autor, invocando o mesmo fato, formule o mesmo pedido contra

o mesmo réu.

No  Processo  Penal,  só  haveria  litispendência,  portanto,  se

houvesse denúncia ou queixa sobre o fato que já está sendo apurado em uma

ação, não se concebendo duplicidade de processo contra o mesmo réu  pelo

mesmo fato. 

Constata-se que esse não é caso dos presentes autos, porque

trata  de  fato  distinto  ao  relacionado  ao  outro  processo  que,  inclusive,  já

transitou em julgado, diferentemente do que pretende o apelante.

Ademais, só ocorre litispendência com ações pendentes, ou seja,

quando se repete ação que está em curso (art. 301, § 3º do CPC), o que, mais

uma vez, não se verifica nesta hipótese, pois um dos processos mencionados

pelo recorrente já se encontra com trânsito em julgado.

De outra banda, também não se pode falar na existência de coisa

julgada, porque esta só acontece quando se repete  ação que já foi decidida

por sentença, de que não caiba mais recurso. No caso sub examine, como se

verá, observa-se que há fatos distintos que merecem apreciações diversas.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0002772-47.2010.815.0371

Este  feito,  cujo  recurso  apelatório  se  aprecia,  cuida  do  fato

ocorrido no dia 13 de agosto, quando o acusado foi  abordado por  policiais

militares, ao se deslocar em uma moto, e trazendo consigo as 30 (trinta) pedras

de crack, oportunidade em que, em frente à sua residência, empreendeu fuga.

Tal situação está devidamente individualizada quando analisamos o calhamaço

processual. Vejamos:

O Auto  de Apresentação e Apreensão de fl.  10,  bem como os

Laudos Provisório (fl.  29) e o Definitivo (fl.  62) dão conta apenas da droga

apreendida  neste  dia,  as  30  pedras  de  crack,  mais  especificamente  4,28

gramas da substância entorpecente.

Os depoimentos testemunhais também só fazem menção ao fato

ocorrido no dia 13/08, em que foi apreendida a droga no bolso do réu quando

este trafegava de motocicleta e foi abordado pela guarnição da polícia militar. 

Já a sentença condenatória (fls. 150/152,v) refere-se apenas ao

mencionado fato,  ao descrever que:

A materialidade  delitiva  se  encontra  estampada  no
auto de fls. 10, o qual dá conta da apreensão de 30
(trinta) pedras de crack, todos encontrados em poder
do acusado, bem como pelos laudos de constatação
da quantidade e natureza da droga apreendida de fls.
29 e 62, os quais concluíram que o material levado a
exame constituía cocaína.

E continua:

Vê-se, portanto, com clareza solar, que o denunciado,
de fato, trazia consigo 30 (trinta) pedras de crack, sem
autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, e que estas drogas, quer pela grande
quantidade, quer pela forma em que se encontravam
acondicionadas  (em  embalagens  individuais,
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enroladas  em  papel  alumínio),  só  podiam  ser
destinadas à traficância.

Já em relação ao processo nº 037.2010.002837-4, em que o réu

foi  condenado  a  06  (seis)  anos  e  07  (sete)  meses  de  reclusão  e  700

(setecentos)  dias-multa e cuja sentença já transitou em julgado, apurou-se o

fato  ocorrido  no  dia  seguinte,  dia  14  de  agosto,  quando  o  acusado  foi

surpreendido em uma residência e preso em flagrante, por ter sido encontrado,

em seu poder, 16 (dezesseis) pedras da substância entorpecente identificada

como crack, além de 8 (oito) gramas da substância conhecida como maconha.

Analisemos:

Observa-se que o Relatório (fl. 184) do Inquérito Policial atinente

ao  processo  acima  referido  faz  menção  à  existência  de  outras  peças

informativas, ao destacar que “A droga apreendida no dia 13.08.2010, ou seja,

30 pedras de crack,  encontra-se vinculada a inquérito policial  instaurado no

âmbito da 2ª Delegacia Distrital desta cidade”.

Já a denúncia (fls. 163/165) alusiva ao referido processo, apesar

de mencionar  o  fato  anterior,  ocorrido  no dia  13,  em nenhum momento  se

refere  a  concurso  de  crimes,  em  qualquer  de  suas  formas,  haja  vista  a

existência dos dois fatos.  Tal atitude só ratifica a hipótese de que os processos

tratam dos acontecimentos de forma individualizada, cada um relativo a um fato

distinto. Vejamos o que consta da peça acusatória inicial:

(…)
Das investigações policiais que embasam a presente
peça vestibular, infere-se que no dia 14 de agosto de
2010,  pela  manhã,  foi  encontrada  na  residência  do
indiciado Ranigleibe Alves Moura, certa quantidade de
substância  entorpecente  capaz  de  causar
dependência  física  ou  psíquica,  sem  possuir  para
tanto, qualquer autorização legal ou regulamentar.
Depreende-se dos autos que no dia 13 de agosto de
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2010,  por  volta  das 13h,  a polícia  militar  realizando
rondas no conjunto Nossa Senhora de Fátima, nesta
cidade, abordou o ora denunciado, que conduzia uma
motocicleta  placa  NPS  3225,  e  trazia  consigo  30
(trinta)  pedras  de  uma  substância,  posteriormente
identificada  como  sendo  “crack”.  Entrementes,  o
indiciado,  conseguiu  se  desvencilhar  dos  policiais  e
fugiu.
Com a informação de que o indiciado comercializava
substância  entorpecente  e  possuía  um  ponto  de
venda  de  drogas  no  conjunto  Frei  Damião,  nesta
cidade,  foi  montada  uma  operação  policial  para
capturar o indiciado.
Após a realização de trabalho de inteligência, inclusive
com campana, conseguiram localizar o indiciado em
uma residência no citado conjunto residencial,  tendo
este  sido  preso  em flagrante  delito,  por  haver  sido
encontrado em seu poder mais 16 (dezesseis) pedras
da substância identificada como “crack,” prontos para
comercialização  reiterada  e  08  (oito)  gramas  da
substância identificada como sendo Cannabis Sativa
Lineu, popularmente conhecida por maconha, termos
do auto de apresentação e apreensão e laudo de
constatação de fls.  

Nesse  sentido,  como  é  de  se  observar,  autoria  e
materialidade  restam  demonstradas,  consoante
documentos  que  instruem  a  peça  inquisitorial,
notadamente os laudos de apresentação e apreensão,
bem como os laudos periciais.
Por  tais  razões,  estando  o  ora  denunciado,
RANIGLEIBE ALVES MOURA, já qualificado, incurso
na definição típico penal dos artigos 33, “caput”,
da Lei nº 11.434/06, REQUER o Ministério Público do
Estado da Paraíba, por intermédio de sua Promotora
de  Justiça  “in  fine”  assinada  a  notificação  do
denunciado  para,  querendo,  oferecer  defesa  prévia
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (...)

Da mesma forma foi procedido na sentença, que apenas se refere

à ocorrência do dia 14/08, quando assim afirma:

Vistos etc...
(…) 
Narra a exordial acusatória que, no dia 14 de agosto
de 2010, pela manhã, foi encontrada na residência do
acusado certa quantidade de substância entorpecente
capaz de causar dependência física ou psíquica, sem
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possuir  para  tanto,  qualquer  autorização  legal  ou
regulamentar.
Nos  termos  do  art.  55  da  lei  11.  343/2006,  fora
notificado o acusado para (fls.34)
(…)
Mérito:
(…)
A  materialidade  restou  devidamente  atestada,
consoante se infere do laudo de constatação às fls.
15, sendo o laudo Toxicológico positivo para presença
da substância cocaína (fls.  17/19),  além do Auto de
Apreensão e Apresentação de fls. 14, que confirma a
apresentação  de  16  (dezesseis)   pedras  de  crack,
substância  entorpecente,  constante  da  Portaria  nº
344/SVS/MS/1998  –  hidrocarbonetos,  além  de
aproximadamente 8 g de maconha. 
(…) (fls. 285 e 287)

Ademais, apenas consta no caderno processual in comento o Auto

de  Apresentação  e  Apreensão  (fl.  175)  bem como  laudos  (fls.  178  e  180)

referentes à substância entorpecente apreendida no dia 14/08, o que reforça a

materialidade delitiva somente deste fato, conforme faz menção a denúncia,

que, inclusive, só se refere a eles. 

Por outra banda, a Defesa Preliminar (acostada às fls. 198/199) só

se reporta ao acontecimento do dia 14, quando sustenta:

(…)
Consta  de  que  o  paciente  está  sendo  denunciado
como  incurso  na  pena  do  artigo  33,  caput  da  Lei
11.434/06,  sob  suposta  acusação  de  ter  sido
encontrado  em  sua  residência  uma  pequena
quantidade de crack e 08 gramas de maconha, que
pela sua quantidade e segundo o laudo exibido nos
autos no tocante a quantidade das drogas apreendidas
elas  estão  mais  para  o  consumo  do  que  para  sua
comercialização, já que há notícia de que o requerente
é viciado em droga. 
(...)(fl. 198) (destaque de agora)

Ademais, nas Alegações Finais (fls. 280/281) também se vê que a

defesa do réu ocorreu apenas em relação ao fato ocorrido no dia 14/08. Senão

vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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(…)
Por outro lado analisando no seu conteúdo as provas
exibidas  neste  encarte  processual,  principalmente
aquelas  que  envolvem  os  depoimentos  prestados
pelos  policiais  que  participaram  na  operação  no
objetivo de prender o acusado, no fato ocorrido no
dia  14  de  agosto  de  2010,  nenhum  daqueles
informaram  terem  encontrado  na  residência  e  em
poder do acusado qualquer tipo de droga, nem mesmo
o  tenente  josepe  que  naquele  dia  coordenava  esta
operação  e  para  que  Vossa  Excelência  venha  ter
conhecimento  desse  fato  é  bastante  ler  os
depoimentos dos policiais acostado aos autos.
(…) (fl. 280)(destaquei)

Dessa  forma,  verifica-se  que  a  própria  defesa  do  acusado,

durante  todo  o  curso  do  processo  ao  que  fiz  referência  acima,  baseou-se

apenas em um fato, o ocorrido no dia 14.

Portanto, por tudo que foi exposto, esse processo mencionado (nº

037.2010.002837-4), originado da 4ª vara de Sousa, cuja sentença já transitou

em  julgado  e   que  foi  trazido  aos  autos  pelo  apelante,  só  tratou  do  fato

posterior, ocorrido no dia 14/08, não estando inclusa a conduta cuja apelação

ora  se  julga  (numeração  original 037.2010.002.772-3).  Desta  feita,  não  há

litispendência nem também coisa julgada a serem observados.

Por fim, merece ser ressaltado que a existência desses dois

fatos só revela o espírito desafiador e transgressor do acusado, uma vez que,

mesmo tendo sido abordado pelos policiais e tendo a droga que estava em seu

poder apreendida, só não permanecendo preso porque conseguiu fugir, o réu

não  demonstrou  nenhum  temor  em  continuar  o  seu  intento  criminoso,

consistente  na mercância da substância entorpecente, sendo, e agora sim,

preso em flagrante delito no dia seguinte, após ter sido encontrado em seu

poder mais drogas, sem qualquer autorização legal ou regulamentar.

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso, devendo ser
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mantida a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


