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APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crime  de  tráfico  de
drogas. Pedido de absolvição. Impossibilidade
de acolhimento. Provas suficientes de autoria
e  materialidade.  Confissão  extrajudicial
confirmada  por  outros  elementos  de  prova,
colhidos  na  instrução  processual.
Condenação que se mantém. Regime inicial de
cumprimento  de  pena.  Réu  reincidente.
Impossibilidade de aplicação de regime menos
gravoso. Desprovimento do apelo.

Existindo  nos  autos  elementos  suficientes  para
sufragar uma condenação, há que se confirmar a
sentença condenatória.

A reincidência do acusado afasta a aplicação de
regime  menos  gravoso  para  início  de
cumprimento de pena, nos termos das alíneas “a”,
“b” e “c” do §2º do art. 33 do CP.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.

 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  manejada  por  Gelson  Luiz



Apelação Criminal  nº 0004248-40.2012.815.0181

Avelino de Souza, conhecido por “Nininho”, contra sentença de fls. 195/201,

que  o  condenou  nas  penas  do  art.  33  da  Lei  nº  11.343/2006,  por,  no  dia

18/09/2012, por volta das 18h, na rua Soldado Manoel Paulino, bairro Rosário,

na  cidade  de  Guarabira-PB,  trazer  consigo  substâncias  entorpecentes

destinadas à venda.

Narra a denúncia que, na data e local acima mencionados, foram

apreendidos em poder do acusado, mais precisamente em seu veículo, 1 (um)

“tablete” com cerca de 1 kg (um quilo) de “crack”, além de R$ 5.305,25 (cinco

mil, trezentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), 2 (dois) celulares, 1 (um)

perfume e 1 (uma) carteira pessoal.

Após instruído o feito, o juiz de primeira instância, em sentença de

fls. 195/201, julgou procedente a denúncia, para condenar o réu, por incidência

do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses

de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Irresignado,  o  acusado  apelou  (fl.  202),  em  cujas  razões  (fls.

205/2016) pugnou por sua absolvição, ante a fragilidade probatória quanto à

autoria delitiva. Sustenta que as notícias recebidas pela polícia davam conta de

um indivíduo que estava conduzindo um veículo para fins de tráfico de drogas,

sem declinar características físicas do suposto traficante. Acresce que não foi

encontrado com o acusado sequer a chave do referido automóvel, o que afasta

a sua caracterização como o condutor  do carro.  Além disso,  o veículo está

registrado  em  nome  de  uma  terceira  pessoa,  que  não  foi  localizada  pela

Justiça, inexistindo registro de que tenha sido objeto de furto ou roubo.

Alternativamente, pleiteou a aplicação de regime menos gravosos

para início de cumprimento de pena.

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  pugnou  pelo

desprovimento do recurso (fls. 217220).

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesta  superior  instância,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em

parecer de fls. 231/326, opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A pretensão do presente  recurso  pode ser  assim resumida:  1)

absolvição,  ante  a  ausência  de  comprovação  de  liame  entre  o  réu  e  o

entorpecente apreendido; 2) aplicação de regime menos gravoso.

Primeiramente, quanto à condenação, entendo que não há como

se acolher o pedido recursal, dada as provas constantes nos autos.

A principal linha de defesa é no sentido de que o acusado não

tinha  qualquer  ligação  com  o  veículo  em  que  a  droga  e  o  dinheiro  foram

apreendidos, encontrando-se no local apenas para visitar um familiar. Segundo

o  réu,  sequer  estavam  em  seu  poder  as  chaves  do  referido  carro,  o  que

confirmaria a sua inocência. Vejamos:

Que não é verdadeira a acusação que lhe pesa; Que o
interrogando no dia do fato veio de João Pessoa visitar
uma tia  residia  na  Rua  do  Lenço;  Que o  depoente
estava  jogando  sinuca  enquanto  esperava  por  um
copo  d´'agua  que  pediu  a  vizinha  de  frente;  Que
quando  estava  esperando  a  vinda  da  água  dois
policiais  passaram próximos do interrogando;  Que o
depoente viu quando os policiais foram em direção a
um veículo que estava estacionado; Que os policiais
colocaram as motos para impedir a saída do veículo e
em seguida foram em direção ao depoente;  Que os
policiais foram em direção ao depoente e perguntaram
se o veículo era dele e se ele sabia de quem era; Que
o depoente informou que o veículo não lhe pertencia;
Que  os  policiais  fizeram  uma  revista  e  nada
encontraram, nem mesmo a chave;  Que os policiais
lhe preguntaram se já tinha responde a um processo e
lhe disse que sim; Que estava no regime semiaberto;

Desembargador João Benedito da Silva
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Que segundo o depoente os policiais perguntaram às
pessoas que estavam ao redor se tinham visto alguém
chegar  naquele  veículo  e  ninguém  respondeu
afirmativamente; Que como não encontraram a chave
do  veículo  após  quarenta  minutos  foi  chamado  o
reboque  e  o  veículo  foi  levado  a  Delegacia  do
Nordeste; Que após quase duas horas que o depoente
foi  detido  chamaram  o  chaveiro  que  arrombou  o
veículo;  Que segundo o depoente a polícia  mostrou
para ele um tablete com crack encontrado no interior
do veículo cujo peso não se recorda e uma quantia no
valor de R$ 5.000; Que o depoente diz que a droga e o
dinheiro  não  lhe  pertenciam;  Que  o  depoente  não
confirma  seu  depoimento  na  Delegacia,  onde
confessou  que  a  droga,  o  dinheiro  e  o  veículo  lhe
pertenciam;  Que  confirma  que  a  assinatura  no
documento  de  fls.  07  é  sua,  mas  não  reconhece  o
conteúdo;  Que  o  depoente  disse  que  só  assinou
porque sofreu tortura da polícia; Que inclusive é capaz
de reconhecer os policiais que bateram nele; Que o
depoente veio vários vezes em Guarabira, pois sua tia
morava  aqui;  Que  agora  a  sua  tia  não  reside  mais
aqui, se encontrando na cidade de Belém ; Que não é
viciado em drogas; Que o depoente acha que é vítima
da injustiça  que sabe o porque a polícia  quer  jogar
essa acusação contra ela; Que não conhece a pessoa
de Jacó (possível traficante); Que sequer sabia que a
área é uma área de tráfico; Que o nome da sua tia é
Maria  de  Fátima;  Que  não  sabe  o  seu  sobrenome,
mas diz que ela é irmã da sua mãe, cujo sobrenome é
Avelino  dos  Santos;  Que  sua  tia  Maria  de  Fátima
residia na mesma rua onde o interrogando foi preso;
Que não  foi  pedir  água  na  casa  da  sua  tia  porque
ficava distante de onde estava; Que não sabe a quem
pertence  o  dinheiro  que  foi  encontrado;  Que  o
depoente  se  encontrava  acerca  de  cem  a  cento  e
cinquenta  metros  do  carro  apreendido;  Que  com  o
depoente foi encontrado sua carteira e um celular; Que
os policiais estavam atrás de um indivíduo de camisa
azul e uma bermuda estampada; Que no dia do fato o
depoente estava com a camisa azul e uma bermuda
um pouco estampada; Que o depoente se encontrava
na sinuca com mais três outras pessoas; Que quando
a  polícia  passou  em  frente  a  sinuca  dois  saíram  e
quando  a  polícia  voltou  ficou  o  depoente  e  outra
pessoa;  Que  a  polícia  revistou  a  outra  pessoa  e  a
liberou  revistou o depoente. - acusado  Gelson Luiz
Avelino de Souza, fl. 93/95

A tia do acusado, Maria de Fátima Avelino dos Santos, chegou

a ser ouvida pelo magistrado, confirmando, em termos, a versão apresentada

Desembargador João Benedito da Silva
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pela defesa:

Que não estava presente no dia e hora dos fatos; Que
no  dia  do  fato  o  acusado  veio  da  cidade  de  João
Pessoa para visitar a sua avó, mas entes o acusado
passou  na  casa  da  depoente,  sua  tia;  Porém,  a
depoente não se encontrava em sua casa, pois estava
em seu trabalho;  Que o acusado então permaneceu
próximo à residência  da depoente,  aguardando pela
mesma  quando  então  foi  preso;  Que  pelo  que  a
depoente sabe o acusado veio de João Pessoa para
Guarabira em um alternativo; Que a depoente nunca
tinha visto antes o veículo FIAT UNO placa MMJ 3698.
- Maria de Fátima Avelino dos Santos, fl. 152.

Tais  alegações,  porém,  não  encontram  respaldo  nos  demais

elementos de prova colhidos nos autos, até poque, ao ser preso, o acusado

confessou a pra´tica delitiva nos seguintes termos:

Que hoje por volta das 16h conduzia um veículo de
marca FIAT, modelo UNO MILLE FIRE FLEX, de cor
branca,  placas MNJ 8698 Santa Rita-PB,  ano 2005,
mod.  2006,  chassi  nº  9BD15802764742214;  Que  o
referido veículo pertence ao conduzido e foi financiado
por intermédio de leasing conforme consta documento;
Que  não  tem  carteira  de  habilitação;  Que  confirma
portar no veículo um tablete de cerca de 1kg de crack;
Que também portava mais de R$5.000,00 em espécie;
Que  este  dinheiro  lhe  pertence;  Que  o  dinheiro  foi
proveniente da venda de crack; Que não pode revelar
onde conseguiu  o  crack;  Que veio  de  João  Pessoa
com a referida droga para entregar a um moto taxista
de Guarabira o qual não sabe declinar o nome; Que o
moto  taxista  era  magro,  alto  e  moreno;  Que  não
lembra o número da placa da moo, nem se o moto
taxista estava usando algum tipo de jaqueta; Que é a
primeira vez que transporta crack para Guarabira; Que
não sabe o nome da rua onde estava; Que estava de
frente a uma residência porque o moto taxista pediu;
Que as pessoas da residência não tinham ligação com
a entrega da mencionada droga; Que não sabe porque
o  moto  taxista  pediu  para  o  interrogando  esperá-lo;
Que não conhece o indivíduo chalado Jacó; Que já foi
preso e processado por homicídio;  Que hoje em dia
cumpre  pena  no  sistema  semiaberto;  Que  mora  no
bairro  de  Mangabeira  VI  em  João  Pessoa-PB;  Que
confirma estar recebendo seu RG, um perfume, uma
carteira de couro, vários papéis e um relógio de marca
ADIDAS. - acusado  Gelson Luiz Avelino de Souza,

Desembargador João Benedito da Silva
5



Apelação Criminal  nº 0004248-40.2012.815.0181

em sede policial, fl. 07.

Essa  confissão  veio  a  ser  ratificada  pelos  militares  que

participaram da diligência. Eles revelaram que, ao chegar na delegacia, o réu

assumiu a propriedade da droga, afirmando, inclusive, que jogara no chão da

viatura policial as chaves do automóvel no interior do qual o entorpecente foi

encontrado. Por isso, o veículo pôde ser aberto sem a necessidade de acionar

os  serviços  de  chaveiro.  Vejamos  os  seus  depoimentos  prestados  no  dia

mesmo da prisão do acusado, perante a autoridade policial:

Que, no dia de hoje, estava de serviço na ROTAM e
recebeu  informações  de que  havia  um veículo  FIAT
UNO de cor BRANCA, placas MNJ 8698 Santa Rita-
PB, o qual estaria sendo conduzido por um indivíduo
de blusa azul  e short  estampado;  Que,  segundo as
mesmas  informações  o  indivíduo  portava  dentro  do
veículo  uma  grande  quantidade  de  drogas;  Que  o
indivíduo  foi  abordado  na  R.  Do  Lenço,  bairro  do
Rosário; Que o indivíduo estava fora do veículo, o uqal
estava estacionado;  Que o indivíduo estava batendo
na porta de uma residência e chamando alguém; Que
o  depoente  não  ouviu  quem  o  indivíduo  estava
chamando,  mas  a  residência  é  conhecida  como
comércio  de  drogas  pertencente  a  um  indivíduo
chamado Jacó;  Que em princípio  o indivíduo negou
ser  dono  do  referido  veículo;  Que  o  indivíduo  não
portava  nenhum  documento  e  por  este  motivo  foi
conduzido par a delegacia; Que no mesmo momento o
veículo, por intermédio de reboque, também foi trazido
para  a  delegacia;  Que,  ao  chegarem  de  frente  a
delegacia,  os  policiais  chamaram  um  chaveiro  para
abrir o carro; Que nesse momento, o indivíduo revelou
ter  jogado  a  chave  do  veículo  na  viatura  que  o
conduzia;  Que  os  policiais  procuraram  a  chave  na
viatura e realmente encontraram a mesma; Que com o
veículo aberto foi feita uma busca detalhada onde foi
encontrado  em  tablete  de  substância  semelhante  a
crack pesando cerca de 1.010 kg; Que havia a quantia
de R$ 5.305,25 em espécie; Que também haviam dois
celulares,  um  perfume  e  a  carteira  contendo  a
identidade  e  várias  folhas  com números telefônicos;
Que ao  indivíduo  foi  dada  voz  de  prisão.  –  Cícero
Rodrigues  Saraiva,  em  sede  policial,  fl.  05.  (grifo
nosso)

Que , no dia de hoje, estava de serviço na ROTAM,

Desembargador João Benedito da Silva
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juntamente com o condutor, e recebeu informações de
que havia um veículo FIAT UNO de cor branca, placas
MNJ  8698  Santa  Rita-PB,  o  qual  estava  sendo
conduzido  por  um  indivíduo  de  blusa  azul  e  short
estampado; Que, segundo as mesmas informações, o
indivíduo  portava  dentro  do  veículo  uma  grande
quantidade de drogas; Que o indivíduo foi abordado na
R. do Lenço, bairro do Rosário; Que o indivíduo estava
fora  do  veículo,  o  qual  estava  estacionado;  Que  o
indivíduo estava batendo na porta de uma residência e
chamando alguém Que o depoente não ouviu quem o
indivíduo  estava  chamando,  mas  a  residência  é
conhecida como comércio de drogas pertencente a um
indivíduo chamado Jacó; Que em princípio, o indivíduo
negou ser dono do referido veículo; Que o indivíduo
não portava nenhum documento e por este motivo foi
conduzido  para  a  delegacia;  Que,  no  mesmo
momento,  o  veículo,  por  intermédio  de  reboque,
também foi trazido para a delegacia; Que ao chegarem
de  frente  a  delegacia,  os  policiais  chamaram  um
chaveiro para abrir  o  carro;  Que,  neste momento,  o
indivíduo  revelou  ter  jogado  a  chave  do  veículo  na
viatura que o conduziu; Que os policiais procuraram a
chave na viatura e realmente encontraram a mesma;
Que,  com  o  veículo  aberto,  foi  feita  uma  busca
detalhada  onde  foi  encontrado  um  tablete  de
substância  semelhante  a  crack pesando  cerca  de
1.010  kg;  Que  havia  a  quantia  de  R$  5.305,25  em
espécie;  Que  também  haviam  dois  celulares,  um
perfume  e  a  carteira  contendo  a  identidade  do
conduzido  e  várias  folhas  com números  telefônicos;
Que ao indivíduo foi dada voz de prisão. -  Leonaldo
Rego da Silva, em sede policial, fl. 06.

Em juízo, ambos os militares confirmaram suas palavras:

Que confirma o depoimento de fls. 05, o qual lhe foi
lido  em  alto  e  bom  som;  Que  o  depoente  se
encontrava de serviço quando obteve a informação do
serviço de inteligência da PM dando conta de que na
Rua  do  Lenço  havia  um  FIAT  UNO  branco  sendo
conduzido por um elemento que supostamente estaria
nesta  cidade  para  promover  o  tráfico  de
entorpecentes; Que não se recorda da descrição exata
das vestimentas citadas pelo serviço de inteligência,
mas, ao chegar ao apontado local, logo pode constatar
que  se  amoldava  à  aquelas  vestidas  pelo  acusado;
Que, feita a abordagem inicial, o acusado negou ser
proprietário  da  referida  droga,  bem  como  negou
também ser o proprietário do mencionado veículo; Que
o acusado foi conduzido às DEPOL e antes mesmo de

Desembargador João Benedito da Silva
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lá chegar confessou a autoria delituosa; Que o carro
foi  rebocado  até  a  DEPOL;  Que,  entrementes,  ao
chegar na delegacia o acusado indicou o local onde se
encontrava  as  chaves  do  veículo  como  sendo  no
xadrez  da  viatura;  Que  o  depoente  não  se  lembra
como a droga estava acondicionada, mas penas que
estava embaixo do banco do carro;  Que no referido
carro  também  havia  mais  de  cinco  mil  reais  e  tal
numera´rio  estava  trocado  em  várias  notas;  Que  o
depoente não conhecia o acusado de nenhuma outra
ocorrência;  Que  a  princípio  o  acusado  informou  ao
depoente que se encontrava em Guarabira para visitar
uma tia; Que, todavia, indagado onde morava sua tia,
disse  que  não  sabia;  Que  quem  fez  a  abordagem
pessoal  no  acusado  foi  um  dos  patrulheiros  do
depoente  e  que  durante  as  abordagens  pessoais  o
foco  maior  são  armas,  razão  pela  qual  passou
despercebida a existência da sobredita chave; Que na
hora da abordagem só se encontrava o denunciado;
Que  o  depoente  chamou  o  reboque  para  levar  o
veículo até a delegacia; Que, na delegacia, o delegado
plantonista solicitou a ajuda de uma chaveiro, todavia,
não  foi  necessário  a  utilização  do  chaveiro,  pois  o
denunciado informou que a chave do veículo estava
escondida na viatura policial; Que, quando abordou o
acusado,  ele  não  estava  portanto  nada,  sequer  a
chave do veículo; Que a droga apreendida pesou mais
ou menos um quilo. -  Cícero Rodrigues Saraiva, em
juízo, fl. 96.

Que confirma o depoimento prestado às fls. 06, o qual
lhe  foi  lido  em  alto  e  bom  som;  Que  segundo  o
depoente sabe foram moradores da própria rua onde
os fatos ocorreram que telefonaram para o serviço de
inteligência  da  PM  e  delataram  o  acusado;  Que  o
acusado estava a uma distância de aproximadamente
15 a 20 metros de onde o FIAT UNO se encontrava;
Que, a princípio, o acusado negou ser proprietário do
carro e para o depoente o acusado disse que estava
ali  apenas  pedindo  água;  Que  o  acusado  também
disse que tinha uma tia aqui em Guarabira, mas não
sabia  onde  residia;  Que  o  acusado  não  informou o
motivo da sua vinda para Guarabira; Que o acusado
pode  até  ter  confessado  perante  outros  policiais
limitares se proprietário do veículo e nele transportar
droga,  mas  para  o  depoente  não  confessou;  Que,
entrementes,  a  chegar  na  DEPOL,  o  acusado
confessou  para  todo  mundo  ouvir  que  transportava
drogas; Que o depoente não se recorda com exatidão,
mas pensa que foi acionado o reboque para o conduzir
até a delegacia; Que o depoente diz que na hora da
busca pessoal feita no acusado não foi  localizada a

Desembargador João Benedito da Silva
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chave do veículo; Que, todavia, na DEPOL o acusado
disse  que  tinha  escondido  a  chave  do  veículo  na
viatura;  Que não se recorda em que parte exata do
carro  estava  a  droga;  Que  o  dinheiro  apreendido
também se  encontrava  dentro  do  FIAT Uno,  mas  o
depoente não se recorda se estava trocado; Que as
informações repassadas para o depoente foram de um
indivíduo branco de estatura mediana e com um tipo
específico  de  vestimenta  que  o  depoente  não  se
recorda agora;  Que existiam pessoas na vizinhança,
todavia o acusado se encontrava sozinho; Que não se
recorda se além do reboque foi chamado um chaveiro;
Que o depoente se recorda que com o acusado foi
encontrado  um celular;  Que o  acusado não portava
nenhuma chave com ele; Que inicialmente o acusado
foi abordado pois estava sem nenhum documento que
o  identificasse;  Que  o  depoente  ficou  próximo  ao
acusado  todo  o  tempo;  Que  o  depoente  não  viu  a
chave  do  veículo  encontrado.  -  Leonaldo  Rego  da
Silva, em juízo, fl. 97.

No ponto, vale observar que, a menos que efetivamente exista

situação  específica  que  faça  supor  que  os  policiais  tenham  interesse  em

prejudicar o réu, os seus depoimentos possuem idoneidade para servir como

prova em processo penal, podendo, inclusive, fundar uma condenação, quando

prestados perante o magistrado e respaldado por outros elementos, como é o

caso dos autos.

Sobre a matéria, há bastantes julgados:

(...)  DEPOIMENTOS  DAS  ADOLESCENTES
PERANTE  A VARA DA INFÂNCIA E  JUVENTUDE.
PROVA  EMPRESTADA  COLHIDA  SEM  A
PARTICIPAÇÃO  DO  PACIENTE.  INIDONEIDADE
PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO. CONDENAÇÃO
BASEADA EM  OUTROS  ELEMENTOS  DE  PROVA
PRODUZIDOS  NOS  AUTOS.  DECLARAÇÕES  DE
POLICIAIS MILITARES.  MEIO DE PROVA IDÔNEO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  APTO  A  EMBASAR  O
ÉDITO REPRESSIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante os depoimentos
prestados pelas menores perante a Vara de Infância e
Juventude, utilizados como prova na ação penal tela,
se  refiram  aos  mesmos  fatos  narrados  na  exordial
acusatória  -  porquanto  as  adolescentes  também
participaram  do  delito  em  apreço  -,  da  leitura  dos
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termos  de  oitiva  constantes  nos  presentes  autos,
observa-se que o paciente não participou da produção
dos referidos elementos de convicção, não lhe sendo
oportunizado  o  contraditório,  circunstâncias  que
evidenciam a  inidoneidade  das  mencionadas  provas
emprestadas.  2.  Entretanto,  constata-se que o Juízo
Singular,  ao  prolatar  a  sentença,  formou  seu  livre
convencimento, concluindo pela existência de autoria
e  materialidade  assestadas  ao  paciente,
fundamentando  a  sua  condenação  não  apenas  na
aludida prova emprestada - depoimentos das menores
perante o juízo da Vara de Infância e Juventude - mas
também  no  interrogatório  do  acusado  e  nas
declarações  dos  policiais  militares  que  efetuaram  a
sua prisão em flagrante, elementos estes que, por si
só,  constituem  um  conjunto  probatório  idôneo  a
sustentar  o  édito  repressivo.  3.  Conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis  pela  prisão  em  flagrante  do  acusado
constitui  meio  de  prova  idôneo  a  embasar  o  édito
condenatório,  mormente  quando  corroborado  em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. (…). (STJ –
HC  170.379/PR,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  13/12/2011,  DJe
01/02/2012.) (grifo nosso)

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.  FRAGILIDADE  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  TESTEMUNHO  DE  POLICIAIS.
VALIDADE  DA  PROVA,  MORMENTE  QUANDO
CONFIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
CONTESTAÇÃO  DO  EXAME  PERICIAL  QUE
AFASTOU  A  DEPENDÊNCIA  QUÍMICA  DO
ACUSADO.  INVIABILIDADE  DA  VIA  ELEITA.  1.  A
alegação  de  insuficiência  de  provas  para  a
condenação,  a  pretensão  absolutória  esbarra  na
necessidade de revolvimento do conjunto probatório,
providência  incompatível  com os  estreitos  limites  do
habeas corpus. 2. De se ver,  ainda, os depoimentos
dos  policiais  que  efetuaram  a  prisão  em  flagrante
constituem prova idônea,  como a de qualquer  outra
testemunha  que  não  esteja  impedida  ou  suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo
do  contraditório,  aliado  ao  fato  de  estarem  em
consonância com o conjunto probatório dos autos. 3.
Não  há  como  reconhecer  a  inimputabilidade  do
paciente quando o exame pericial  realizado constata
que, ao tempo do crime, ele era plenamente capaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento. De mais a mais,
para  se  afastar  essa  conclusão,  firmada  pelas
instâncias  ordinárias,  seria  indispensável  o
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revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado
na  via  eleita.  4.  Embora  o  paciente  tenha  sido
condenado  ainda  na  vigência  da  Lei  nº  6.368/76,
foram  apontadas  a  reincidência  e  a  presença  de
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  (maus
antecedentes, personalidade e conduta social), o que
inviabiliza a aplicação do causa de diminuição prevista
no art.  33,  § 4º,  da Lei  nº  11.343/06 e impede seja
estabelecido  regime  prisional  menos  gravoso.  5.
Ordem denegada. (STJ – HC 98.766/SP, Rel. Ministro
OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
05/11/2009, DJe 23/11/2009)

Na  hipótese  ora  apreciada,  não  há  sequer  notícia  de  que  os

policiais  pretendiam  incriminar  o  acusado,  de  forma  que  as  suas  palavras

assumem relevante valor probante para a aferição da verdade dos fatos.

Demais disso, não se pode olvidar que, segundo os depoimentos

dos  policiais,  além  da  droga,  foram  encontrados  no  interior  do  automóvel

considerável quantia em dinheiro, 2 (dois) aparelhos celulares, um perfume e

uma  carteira  de  cédulas,  contendo  documentos  pessoais  do  réu.  O  CRLV

(Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo)  do  carro  também  foi

encontrado (fl. 22).

Importante observar que o acusado, em juízo, afirmou que estava

na posse de seus documentos pessoais e de, apenas,1 (um) aparelho celular.

Contudo, fazendo-se um cotejo entre os conteúdos constantes nos referidos

telefones, a partir do exame pericial documentado às fls. 77/86, vê-se que há

fortes indícios de que ambos os celulares pertenciam a mesma pessoa, dada a

identidade de alguns contatos, notadamente o nominado “Painho – 88106828”.

Sequer o documento trazido pelo acusado à fl. 121 como suposta

comprovação  da  veracidade  de  suas  palavras  vem  a  socorrê-lo.  É  que  o

endereço que consta no referido documento (Rua Jorge Maranhão, 48, Rosário

Guarabira-PB) não coincide exatamente,  como afirmado pelo acusado,  com

aquele em que, segundo a denúncia, ocorreu a sua prisão em flagrante (Rua

Soldado Manoel Paulino, Rosário, Guarabira-PB).
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Assim,  entendo  que  a  simples  retratação  de  confissão

extrajudicial, em dissonância com os demais elementos de prova contidos nos

autos, não tem o poder de afastar o decreto condenatório.

Nesse sentido, já se posicionou o STJ no recente aresto:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO.  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.  RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO.
CONDENAÇÃO  COM  BASE  EM  OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM
A CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  1.  Não  configura
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa  a  condenação  baseada  em  confissão
extrajudicial  retratada  em  juízo,  corroborada  por
depoimentos  colhidos  na  fase  instrutória.  2.
Embora  não  se  admita  a  prolação  do  édito
condenatório  com  base  em  elementos  de
convicção  exclusivamente  colhidos  durante  o
inquérito  policial,  tal  situação não se  verifica  na
hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal
de origem apoiaram-se também em elementos de
prova  colhidos  no  âmbito  do  devido  processo
legal. ABSOLVIÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DELITO  DE  ROUBO.  VALOR
ÍNFIMO DO BEM SUBTRAÍDO. FUNDAMENTO NÃO
APRECIADO  PELA  CORTE  DE  ORIGEM.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO.  1.  Inviável  a  apreciação,
diretamente  por  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  da
aplicação do princípio da insignificância ao crime de
roubo de R$ 20,00 (vinte reais), sob pena de incidir-se
na vedada supressão de instância, uma vez que essa
matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 2.
Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão,
denegada.”(STJ – HC 115.255/MS, Rel. Ministro  JORGE
MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  20/05/2010,  DJe
09/08/2010) (grifo nosso)

Pontua-se, ainda, o mesmo posicionamento:

As  confissões  judiciais  ou  extrajudiciais  valem  pela
sinceridade  com  que  são  feitas  ou  verdade  nelas
contidas,  desde  que  corroboradas  por  outros
elementos  de  prova  inclusive  circunstanciais.(RTJ
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88/371)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  FURTO  QUALIFICADO  -
CONFISSÃO  EXTRAJUDICIAL -  RETRATAÇÃO  EM
JUÍZO  -  ABSOLVIÇÃO  -  INADMISSIBILIDADE  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  ROMPIMENTO  DE
OBSTÁCULO  -  OCORRÊNCIA  -  CONDENAÇÕES
POSTERIORES AO FATO - MAUS ANTECEDENTES
NÃO  CARACTERIZADOS.  1.  Restando
comprovadas a autoria e a materialidade, seja pela
confissão do agente na fase extrajudicial, seja pela
apreensão da res furtiva em seu poder, aliado às
demais  provas  colhidas  no  curso  da  instrução,
autorizam  o  julgador  a  proferir  sentença
condenatória, até porque, a retratação em juízo da
harmônica  confissão  da  fase  extrajudicial,
desacompanhada de qualquer adminículo de prova
e  de  verossimilhança,  sucumbe  diante  dos
eficazes e seguros elementos de convicção que o
apontam  como  autor  do  delito  descrito  na
denúncia. 2. Estando a qualificadora do rompimento
de  obstáculo  devidamente  comprovada  por  laudo
pericial, não há que se falar em decote da mesma. 3.
Os  delitos  ou  condenações  posteriores  ao caso  em
desate não podem ser considerados para caracterizar
maus antecedentes,  pois  diante  do princípio  da não
culpabilidade somente as condenações anteriores ao
crime  em  julgamento  autorizam  essa  afirmação.  4.
Recurso  parcialmente  provido.  (TJMG.  Processo  n.
1.0395.05.011208-9/001.  Rel.  Antônio  Armando  dos
Anjos.  Julg.  09/03/2010.  DJ  16/04/2010)  (grifo
nosso).

Diante  de  tudo  isso,  não  há  como  acolher  a  pretensão  da

absolvição veiculada no presente apelo.

Quanto  à  dosimetria  da  pena,  que,  aliás,  não  fora  objeto  de

impugnação  específica  neste  apelo,  observar-se  que  foi  realizada  em

conformidade com o critério trifásico e demais regras pertinentes, não havendo

qualquer inadequação que mereça ser sanada nesta sede recursal.

Por fim, o apelante requereu a aplicação de regime diverso do

fechado, o que, entretanto, não pode ser acolhido, conforme bem ressaltado

pela  magistrada  sentenciante,  em  face  da  reincidência  do  acusado,
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comprovada em seu registro de antecedentes criminais às fls.  193/194, por

interpretação das alíneas “a “ e “b” do §2º do art. 33 do CP.

Forte  nessas razões,  nego provimento ao apelo,  mantendo a

sentença 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  Dr.  Marcos  William de  Oliveira  (  Juiz  convocado  em substituição  ao

Exmo. Sr. Des. Marcio Murilo da Cunha Ramos). Ausente o  Exmo. Sr. Des.

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

Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 14 (quatorze  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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