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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
DE  DROGAS.  DELITO  ESCULPIDO  NO  ART.
396-A,  DO  CP.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
PALAVRA  DOS  POLICIAIS  E  AGENTES
PENITENCIÁRIOS.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PLEITO
DE DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O CRIME DE
POSSE  DE  DROGAS.  IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTAS QUE SE AMOLDAM AO CRIME DE
TRÁFICO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  PELO
DELITO  DE  FACILITAR  A  ENETRADA  DE
APARELHO  CELULAR  EM  UNIDADE
PRISIONAL.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
MATERIALIDADE COMPROVADA.
PUGNAÇÃO  PARA  A  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ADVOGADO
DATIVO  NOMEADO.  PLEITO  CONCEDIDO
NESTE SENTIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

No  cotejo  entre  a  fala  do  acusado,  isento  de
compromisso  e  de  produzir  prova  contra  si
próprio, e das testemunhas, agentes públicos, que
podem  responder  por  suas  afirmações  em
faltando  com  a  verdade,  há  de  se  valorar  a
palavra destes últimos.

O arremesso de drogas e aparelho celular, para o
interior de unidade prisional, caracteriza os delitos
previstos  no  art.  33,  c/c  art.  40,  icn.  III,  da  Lei
11.343/06, e no art. 349-A , do Código Penal.



Nos  termos  do  art.  5º,  LXXIV,  da  Constituição
Federal,  é  obrigação do estado a  prestação de
assistência jurídica aos necessitados, fazendo jus
à respectiva verba honorária  o advogado dativo
que atua no cumprimento de tal dever.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO PARCIAL  AO  APELO,

PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO

MIL REAIS), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal manejada por  Jorge Luiz dos

Santos  face a sentença de fls. 64/70, proferida pelo  Juízo de Direito da 6ª

Vara Mista de Sousa, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal o

condenou a uma pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias

de  reclusão,  no  regime  inicialmente  fechado,  além de  680  (seiscentos  e

oitenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no  art. 33, c/c art. 40,

inc. III, da Lei 11.343/06, ainda, c/c art. 349-A, do CP.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 87/93, vem pleitear

pela sua absolvição, negando, para tal, a autoria delitiva.

Subsidiariamente,  requer  a desclassificação do delito  pelo qual

fora  incurso  (crime  de  tráfico),  para  aquele  previsto  no  art.  28  da  Lei  de

Tóxicos. Bem como, requer a descaracterização do art. 40 da referida norma

penal, como também do art. 349-A, do CP.

Pugna, também, pela concessão dos honorários advocatícios ao

causídico  que o assistiu,  haja  vista  ter  sido  nomeado defensor  dativo  para



promover sua defesa.

Em  suas  contrarrazões  (fls.  95/100),  o  Representante  do

Ministério  Público  a  quo pugnou  pela  manutenção  in  totum da  sentença

vergastada.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer  (fls.  106/110),

opinando pelo provimento parcial do apelo, no sentido de fixar os honorários

advocatícios ao causídico nomeado pelo Juízo de 1º Grau, devendo o restante

da sentença ser mantida.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Jorge Luiz dos Santos, dando-o como incurso nas

sanções penais do  art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06,  ainda, c/c

art.  349-A,  do CP,  por transportar consigo droga sem a devida autorização

legal, além de inseri-la nas imediações de estabelecimento prisional.

Segundo  a  exordial  acusatória,  no  dia  02/10/214,  às  17:20,  o

increpado  foi  visto  pelo  policial  que  fazia  a  segurança  da  Colônia  Penal

Agrícola  do  Sertão,  arremessando  objetos  para  o  interior  daquele

estabelecimento prisional.

Consta,  ainda,  na  inicial,  que dentre os  objetos  arremessados,

estavam um aparelho celular da marca Nokia, além de 40 (quarenta) reais em

espécie,  22,23  g  de  cocaína  e  03  (três)  cartelas  com  comprimidos  de

clorazepan, sendo tais substâncias ilícitas confirmadas pelos laudos de folhas

31 e 33.

Irresignado com a sentença condenatória, o acusado vem recorrer

a este Órgão reformador, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico para



o de posse para consumo pessoal, alegando que não há nos autos prova que a

droga seria comercializada, além de tratar-se de pequena quantidade.

Requer, também, sua absolvição pelo delito esculpido no art. 40,

III, da lei de repressão a drogas, bem como, pela prática delituosa prevista no

art.  349-A  do  CP,  aduzindo,  para  tal,  que  tais  condutas  criminosas  não

restaram configuradas.

Ao final, vem requerer a concessão dos honorários advocatícios

ao causídico que promoveu sua defesa, haja vista tratar-se de defensor dativo.

Pois bem. Passemos a analisar o mérito do presente recurso.

 

Conforme vimos,  o  réu  foi  preso  acusado  de  ter  arremessado

objetos para dentro de um estabelecimento prisional. Vejamos o que declarou o

policial militar Antônio Batista de Miranda, à autoridade policial (fl. 04):

(...) QUE estava trabalhando de guariteiro na guarita
G2 da Colônia Penal Agrícola  desta cidade; que no
dia de hoje, por volta das 17:20hs, estava na guarita,
quando  presenciou  o  conduzido  JORGE  LUIZ  DOS
SANTOS  arremessando objetos para o interior da
Colônia Penal(...)

(...)  QUE  informou  aos  agentes  onde  estavam  os
objetos arremessados e eles foram ao local, pegaram
e constataram que ele havia jogado  03 cartelas de
comprimido CLONAZEPAM,  com 10 comprimidos
cada,  uma  pequena  quantidade  de  substância
aparentando ser cocaína e um celular motorola(...)
(Destaquei).

Tais  alegações,  por  parte  da  aludida  testemunha,  foram

confirmadas em juízo, e corroborada pelas demais testemunhas que realizaram

a prisão em flagrante do acusado, os Agentes Penitenciários Carlos dos Santos

Apolinário e José Nildo Leite Filho (mídia audiovisual - fl. 58).

Por sua vez, o réu, tanto na fase inquisitórial como na processual,

negou a  autoria  dos fatos  que lhe  foram imputados,  afirmando  que estava



jogando bola no momento do fato, por trás do presídio.

Dentro desse contexto, a palavra firme e coerente de policiais é

reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos

fatos  narrados na denúncia  sempre que  isenta  de  qualquer  suspeita  e  em

harmonia com o conjunto probatório.

Ademais,  o  valor  do  depoimento  testemunhal  de  servidores

policiais  –  especialmente  quando  prestado  em  juízo,  sob  a  garantia  do

contraditório  –  reveste-se  de  inquestionável  eficácia  probatória,  não  se

podendo  desqualificá-lo  pelo  só  fato  de  emanar  de  agentes  estatais

incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Neste sentido, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PROVAS  ROBUSTAS.  PALAVRA
DA  VÍTIMA.  DEPOIMENTOS  POLICIAIS.
VALORAÇÃO  DE  PROVAS.  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  RECURSO
DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes
para embasar um Decreto condenatório pelo crime de
roubo simples (art. 157,.caput. , do Código Penal). 2. A
palavra  da  vítima,  em  crimes  contra  o  patrimônio,
quando  apresentada  de  maneira  firme  e  coerente,
reveste-se de importante força probatória, sendo apta
a embasar Decreto condenatório, quando confrontada
entre  si  e  pelas  demais  provas  dos  autos.  3.  Os
depoimentos  de  policiais,  no  desempenho  da
função pública, são dotados de relevante eficácia
probatória,  idôneos  a  embasar  o  Decreto
condenatório,  principalmente  quando
corroborados  em  juízo  e  em  plena  consonância
com as demais provas colacionadas aos autos. 4.
Pelo sistema de livre convencimento motivado, o
julgador  é  livre  na  formação  de  seu
convencimento,  não  estando  comprometido  por
qualquer critério de valoração da prova, podendo
optar livremente por aquela que lhe parecer mais
convincente. 5.  Recurso  desprovido.  (TJDF;  Rec
2015.03.1.013954-7;  Ac.  906.400;  Segunda  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Silvânio  Barbosa  dos  Santos;
DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192). (Grifei).



Portanto,  tenho  que  a  autoria  delitiva  resta  configurada.

Analisemos, então, a materialidade delitiva em tela.

Em suma, as condutas praticadas pelo ora acusado se desumem

em: trazer consigo substância entorpecente, nas dependências ou imediações

de  estabelecimentos  prisionais,  além  de  promover  a  entrada  de  aparelho

telefônico  naquela Colônia Penal.

Percebe-se que a primeira das condutas praticadas pelo réu, que

consistiu em trazer consigo os produtos contendo substâncias ilícitas (Laudos

de folhas 31 e 33), se amolda ao disposto no art. 33 da Lei 11.340/06. Senão,

vejamos o que nos traz o texto da referida lei penal:

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

Dessarte, conforme visto anteriormente, o fato foi praticado nas

imediações da Colônia Penal  Agrícola do Sertão,  o  que fez o apelante ser

incurso no art. 40, inc. III da referido dispositivo legal:

Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta
Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

III - a infração tiver sido cometida nas dependências
ou  imediações  de  estabelecimentos  prisionais,  de
ensino  ou  hospitalares,  de  sedes  de  entidades
estudantis,  sociais,  culturais,  recreativas,  esportivas,
ou  beneficentes,  de  locais  de  trabalho  coletivo,  de
recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de
qualquer  natureza,  de  serviços  de  tratamento  de
dependentes  de  drogas  ou  de  reinserção  social,  de
unidades  militares  ou  policiais  ou  em  transportes
públicos;



Vimos,  também,  que,  dentre  os  objetos  arremessados  pelo

increpado, estava um aparelho de telefonia celular. Dessa forma, praticou o

delito previsto no art. 349-A, do CP, que dispõe o seguinte:

Art.  349-A.  Ingressar,  promover, intermediar,  auxiliar
ou  facilitar  a  entrada  de  aparelho  telefônico  de
comunicação  móvel,  de  rádio  ou  similar,  sem
autorização legal, em estabelecimento prisional. 

Diante do exposto até aqui, não cabem os pleitos formulados pelo

apelante, para desclassificar o primeiro delito e absolvê-lo dos demais, visto

que suas condutas se amoldaram nos tipos penais pelos quais fora denunciado

e, posteriormente, condenado.

Tenho, portanto, que o Juízo monocrático agiu acertadamente em

seu  decisum,  no tocante à condenação do acusado,  não cabendo falar  em

reforma nesse sentido.

Entretanto, em relação ao pleito que pugna pela concessão dos

honorários advocatícios ao defensor nomeado pelo Juízo para atuar na defesa

do acusado, tenho que este merece prosperar.

É que, conforme preceitua o art. 22,  § 1º, do Estatuto da OAB, o

advogado,  quando  indicado  para  patrocinar  causa  de  juridicamente

necessitado,  no  caso de impossibilidade da Defensoria  Pública  no local  da

prestação de serviço,  tem direito  aos honorários fixados pelo  juiz,  segundo

tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Nesta senda, não tendo o Juízo sentenciante fixado os honorários

advocatícios para o defensor nomeado, se faz mister que este Órgão de 2º

Grau determine a sua fixação. 

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:



RECURSO  DE  APELAÇÃO  CRIMINAL.  Furto
qualificado.  Dosimetria.  Pena-base.
Antecedentes.  Anteriores  condenações
transitadas  em  julgado.  Reparo  cogente.
Agravamento  do  regime  de  cumprimento  da
expiação.  Desnecessidade.  Honorários
advocatícios.  Fixação  necessária,  de  ofício.
Sentença  modificada.  Recurso  parcialmente
provido.  Se  o  agente  registra  mais  de  uma
condenação criminal transitada em julgado, pode
uma delas ser utilizada para majorar a pena-base
e  a  outra  como  circunstância  agravante  da
reincidência.  Verificada  a  suficiência  da  medida
no caso concreto, o quantum de pena inferior a
quatro anos de reclusão, aliado à reincidência do
condenado,  autoriza  a  fixação  do  regime
semiaberto  para  seu cumprimento,  ainda  que o
agente  possua  uma  circunstância  judicial
considerada  poder  judiciário  tribunal  de
justiçacód.  1.07.0302  em  seu  desfavor,  nos
termos do art. 33, § 2º, alíneas b e c, do código
penal.  Nos  termos  do  art.  5º,  LXXIV,  da
Constituição Federal, é obrigação do estado a
prestação  de  assistência  jurídica  aos
necessitados,  fazendo jus à respectiva  verba
honorária  o  advogado  dativo  que  atua  no
cumprimento  de  tal  dever. Apelação  do
ministério  público  conhecida  e  parcialmente
provida. (TJPR; ApCr 1392188-1; Curitiba; Quinta
Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Wagih Massad;
Julg. 03/12/2015; DJPR 16/12/2015; Pág. 548).

Desse modo, considerando que o causídico nomeado atuou, na

defesa  do  recorrente,  em  procedimento  ordinário  de  ação  penal,  fixo  os

honorários advocatícios no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (144

URHs),  conforme institui  a  Resolução da Ordem dos Advogados  do  Brasil,

Seccional/PB,  datada  de  15/05/2015,  que  trata  da  tabela  de  honorários

advocatícios, mais precisamente na seção 9.3, b.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para fixar  honorários advocatícios  em favor do causídico que foi nomeado

para constituir a defesa do réu, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (144



URHs), devendo o restante da sentença ser mantida em todo seu teor.

 Oficie-se a Vara de Execução da Comarca de Sousa.

É como voto.

                     Presidiu a sessão  o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha

Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do

relator, o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e  o Exmo. Sr. Des. Carlos

Martins Beltrão Filho.   Presente à sessão o Exmo. Sr.  Dr.  Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 14 (quatorze) dias do mês de junho

do ano de 2016.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR


