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– É dispensável o mandado de busca e apreensão nos casos de
flagrância de crime permanente, como na hipótese de tráfico de
entorpecentes, sendo, pois, lícito à autoridade policial ingressar
no interior do domicílio,  a qualquer hora do dia ou da noite,
para fazer cessar a prática criminosa. Precedentes.

– Impossível desclassificar a conduta delitiva do réu quanto ao
tráfico  e enquadrá-la ao crime de uso, tipificado no art. 28 da
Lei 11.343/2006, haja vista a materialidade e a autoria estarem
amplamente evidenciadas no caderno processual, sobretudo
pelos depoimentos dos policiais que realizaram a  diligência,
com total respaldo no conjunto probatório.

–  Na  hipótese,  o  material  apreendido,  o  modo  de
acondicionamento da substância, as circunstâncias do fato, além



dos  depoimentos  testemunhais  e  declarações  do  réu  levam a
concluir pela caracterização da comercialização das drogas.

–  Para  a  formação  de  um juízo  de  certeza  razoável  sobre  o
comércio de entorpecentes, não é indispensável a prova efetiva
do tráfico quando há indícios convincentes que demonstram a
traficância. Precedentes.

–  Sendo o acervo probatório constante nos autos suficiente a
apontar o réu como o autor dos crimes descritos – posse ilegal
de arma de fogo e produção de material pornográfico com cenas
de  sexo  praticadas  com  adolescente  –,  a  manutenção  da
condenação é imprescindível.

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,  nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Criminal interposta  por  Reginaldo
Augusto de Sousa contra a sentença das fls. 209/224, prolatada pela Juíza de Direito
Luciana Rodrigues Lima, da 1ª Vara da Comarca de Itabaiana, a qual julgou procedente
em parte a denúncia para lhe condenar pela prática dos crimes de tráfico de drogas –
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 2º da Lei nº 8.072/90; filmagem de cenas de
sexo praticadas com adolescente – art. 240, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.069/90; posse
ilegal  de  arma  de  fogo  –  art.  12  da  Lei  nº  10.826/03,  em  concurso  material,
absolvendo-o da prática do crime de corrupção de menor tipificado no art. 244-B, da Lei
nº 8.069/90, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ao réu foi aplicada a  pena privativa de liberdade de 07 (sete)
anos  e  05  (cinco)  meses  de  reclusão,  no  regime  inicial  fechado,  além  de  436
(quatrocentos e trinta e seis) dias-multa, não havendo substituição da pena privativa
por restritiva de direitos por não preencher os requisitos do art. 44 do CP, já que a pena
superou os quatro anos.

Narra a denúncia que, no dia 13 de junho de 2014, por volta das
14:h00min,  na  Rua Santo  Antônio,  n°  84,  Centro,  na  cidade  de  Itabaiana-PB,  após
receber informes anônimos, a autoridade policial encetou diligências, encontrando na
casa  do  increpado 09  (nove)  porções  pequenas  de  maconha,  individualmente
embaladas  em papel  de  alumínio,  e  uma porção maior,  equivalente  a  100g (cem
gramas) do mesmo produto, também embrulhada em papel de alumínio, uma arma de
fogo, calibre 22, 04 (quatro) cartuchos calibre 32, 14 (catorze) cartuchos calibre 22,
uma  câmera  fotográfica  com  cartão  de  memória,  aparelhos  celulares  e  um  CD
contendo  fotografias  e  filmagens  de  sexo  envolvendo  dois  adolescentes, além  da
importância de R$ 1.023,95 (um mil, vinte e três reais e noventa e cinco centavos), em
espécie, distribuída em cédulas e moedas de diversos valores, uma balança digital
portátil, de precisão,  certa quantidade de papel-alumínio, em pedaços já cortados, e
demais materiais descritos nos Autos de Apreensão e Apresentação inclusos no caderno
inquisitivo.



Ainda  segundo  a  denúncia,  “como  se  não  bastasse  a  prova
material referenciada, as pessoas ouvidas na seara policial ratificaram o envolvimento
do denunciado no tráfico de drogas, tando no aspecto de adquirir o produto com outros
traficantes, como de manter em depósito as substâncias ilícitas crack e maconha, além
de vendê-las  diretamente  e  também delegar  a venda no negócio  ilícito  a  terceiros,
inclusive menores de idade, a exemplo do adolescente Lúcio Alves da Silva que, por seu
turno, é o mesmo que aparece em cena de sexo produzida pelo acusado, conforme se
depreende da mídia colacionada aos autos (f. 15).

Ora,  além  de  traficante,  o  acoimado,  ainda,  corrompia
menores de idade para praticar infração, quando delegava a eles a venda do produto
ilícito, e, achando pouco, também utilizava sua casa para fazer orgias sexuais com
adolescentes, como relatado pelas testemunhas ouvidas no âmbito policial, a exemplo
da  supracitada,  e  da  pessoa  de  Paulina  Xavier  do  Nascimento  (f.  27),  restando
configurado, portanto, os crimes de corrupção de menores e o de produzir, fotografar,
filmar ou registrar, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou
adolescente (art. 240, § 2º, II e art. 244-B, ambos da Lei 8.069/1990).

Importante ressaltar que o crime inserto no art. 240, do ECA,
deve ter sua pena aumentada em 1/3,  em razão do insurreto ter  se prevalecido de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, já que os menores que foram
fotografados e filmados, coabitavam com ele no período da prática criminosa.

Depreende-se dos elementos de informação da peça inquisitiva
que também foram apreendidos na casa do denunciado, no endereço em epígrafe, uma
arma de fogo e vários cartuchos de calibres distintos, evidenciando a prática do delito
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, incidindo na definição típico-
penal do art. 12 da Lei 10.826/2003.

É de se ressaltar que, no dia anterior à apreensão dos objetos
descritos nos autos, o acoimado foi preso em flagrante por tentativa de homicídio,
vindo à tona o seu histórico criminoso narrado na presente peça.

Conforme  a  prova  que  instrui  o  presente  procedimento
inquisitivo,  autoria  e  materialidade  restaram  sobejamente  demonstradas,  conforme
Autos de Apresentação e Apreensão (fls.  11/13),  CD contendo imagens obscenas do
acoimado  com um  adolescente  e  demais  imagens  envolvendo  pessoas  das  mesmas
faixas  etária,  e  Laudo  Preliminar  e  definitivo  de  Constatação  de  Substância
Entorpecentes (fls. 31 e 34/36), além de vasta prova testemunhai colhida.

Deste  modo,  consumado  os  seguintes  delitos:  tráfico  de
entorpecentes,  na  sua  modalidade  "adquirir,  vender,  ter  em  depósito,  entregar  a
consumo ou fornecer drogas”; filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo
explícito  ou pornográfica,  envolvendo criança  ou adolescente,  prevalecendo-se  de
relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade e, por fim, posse ilegal de arma
de fogo de uso permitido”.

Nas  razões recursais, fls. 238/262, alega,  preliminarmente, a
nulidade absoluta do processo decorrente da irregular diligência de busca e apreensão
efetuada  na  residência  do  increpado  sob  o  fundamento  da  ausência  de  autorização
judicial, configurando prova imprestável para alicerçar qualquer decisão; no mérito, o
apelante sustenta a ausência de provas para condenação nas penas do art. 33 da Lei nº
11.343/06, tendo em vista que não foi evidenciada a prática do comércio de drogas,
pugnando  pela  desclassificação  para  o  crime de  uso  de  substância  entorpecente
configurado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como a sua absolvição das condutas
relativas  à  posse  ilegal  de  arma de  fogo  e  produção  de  material  pornográfico
envolvendo menores por ausência de provas.



Contrarrazões apresentadas  às  fls. 265/276, pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  da  lavra  do  eminente
Procurador  de  Justiça  José  Marcos  Navarro  Serrano,  fls.  280/288,  opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório. 

VOTO (Exmo. Juiz convocado Tércio Chaves de Moura)

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Da ilegalidade da diligência de busca e apreensão

Inicialmente, no que se refere à nulidade arguida pela defesa,
consistente na ilegalidade da busca e apreensão ocorrida na residência do increpado ante
a falta de autorização judicial, tenho que não merece acolhimento.

É  entendimento  consolidado  na  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça a ausência de obrigatoriedade de expedição de mandado de busca e
apreensão para ingresso em domicílio,  inclusive no período noturno, na hipótese de
flagrante de crime permanente 

É, pois, dispensável o mandado de busca e apreensão quando
se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas, como
ocorreu  na  hipótese  em  apreço,  até  porque  referido  crime  é  de  natureza
permanente,  ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a
permanência.

Nesse sentido, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  CRIME  PERMANENTE QUE  CARACTERIZA ESTADO
DE  FLAGRÂNCIA.  PRESCINDIBILIDADE  DO  MANDADO  DE
BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico
ilícito  de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e
apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não
havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da
medida.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1574795/RJ,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA
TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  CRIME  PERMANENTE.  FLAGRANTE.
INVIOLABILIDADE  DO  DOMICÍLIO.  MANDADO  DE  BUSCA E
APREENSÃO.  DESNECESSIDADE.  INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
PARTE DISPOSITIVA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, ficando o agente
em estado de flagrância enquanto não cessada a sua conduta.



2.  Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,  garanta ao
indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto,
sendo excepcionado, por exemplo, em casos de flagrante delito, hipótese
em que os policiais podem ingressar na residência sem necessidade de
mandado, e sem que haja prévia autorização do morador.
3. Agravo Regimental desprovido.
4.  Corrigindo-se  erro  material  verificado  na  parte  dispositiva  da  decisão
monocrática, os autos deverão retornar ao Tribunal de origem para prosseguir
na análise das apelações.
(AgRg  no  REsp  1423159/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 17/11/2015)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.  CERCEAMENTO DE
DEFESA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SÚMULA  7/STJ.  MANDADO  DE
BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE. CRIME
PERMANENTE.  SÚMULA  83/STJ. PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.
REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
1. Modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado, para concluir
de forma diversa,  sobre a ocorrência de cerceamento de defesa,  exigiria a
incursão  no  conjunto  fático-probatório  das  provas  e  nos  elementos  de
convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
2.  Quanto  ao  argumento  de  não  ter  havido  mandado  de  busca  e
apreensão  para  ingresso  na  residência  do  acusado,  verifica-se  que  o
acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior. Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 417.637/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 03/02/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PENAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  PRELIMINAR.  MANDADO  DE
BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITOS
DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 33,  § 4º,  DA LEI N.  11.343/2006.  IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL (ALÍNEA C).
DESNECESSIDADE  QUANDO  A  MESMA  MATÉRIA  JÁ  FOI
APRECIADA COM BASE NO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO
POR  VIOLADO  (ALÍNEA  A).  DECISÃO  MANTIDA  POR  SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É dispensável o mandado de busca e apreensão nos casos de flagrância
de delito  cuja  execução protrai-se  no  tempo,  como na espécie,  sendo,
pois,  lícito  à  autoridade  policial  ingressar no  interior do  domicílio,  a
qualquer hora do dia, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Para se acolher o pedido de absolvição da recorrente - por ausência de
provas acerca da autoria delitiva ou de aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/2006  -  seria  necessário  o  reexame  de  todo  o  conjunto  fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante a
Súmula 7/STJ. Precedente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  409.904/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 29/08/2014)

Desacolho, portanto, a preliminar aventada e passo à análise
do mérito recursal.

Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para usuário



De  acordo  com  a  tese  externada  pela  defesa  do  réu,  a  sua
condenação não está corroborada pelas provas dos autos, pois jamais agiu no âmbito
da mercantilização de substâncias entorpecentes, tratando-se, na verdade, de mero
usuário de drogas, fato que reclama a incidência do artigo 28 da Lei 11.343/2006
(posse de drogas para consumo pessoal), além de não ter havido flagrante de venda,
detenção  de  usuários,  apreensão  de  objetos  destinados  à  preparação,  embalagem  e
pesagem da droga, etc.

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

Diga-se,  inicialmente,  que  os  objetos  apreendidos  na
residência do acusado apontam inegavelmente ao cometimento do crime de tráfico
de entorpecentes (auto de apreensão de fls. 19/20): uma balança digital portátil, o
valor de R$ 1.023,95 (hum mil e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) em
cédulas trocadas,  09 (nove) porções pequenas de maconha embaladas em papel
alumínio e mais 1 (uma) porção maior em tablete, totalizando 36g (trinta e seis
gramas)  de  maconha  (laudo  de  fls.  36  e  42/43),  pedaços  de  papel  alumínio  já
cortados em pedaços e vários celulares.

Apesar de não se tratar de quantidade exorbitante de droga,
convém consignar que também não se trata de quantidade irrisória e, juntamente
aos demais materiais apreendidos, é evidente a caracterização da comercialização
de drogas. Havia, inclusive, material para preparação de venda de drogas: papéis
alumínios  já cortados,  além de considerável  quantia  em dinheiro  em cédulas  e
moedas de diversos valores.

Verifica-se,  pois, que, a despeito da inconformação do
apelante, há, nos autos, provas cabais e suficientes a evidenciarem a materialidade
e a autoria delitivas do tráfico de entorpecentes.

Merece destaque, também, os depoimentos das testemunhas, os
quais confirmam a comercialização de drogas pelo recorrente. Veja-se:

“(...)
Que por  ser  usuário  de  drogas,  tinha conhecimento  de  que
REGINALDO vendia a maconha por R$ 5,00 (cinco reais) e o
crack por R$ 10,00 (dez reais); QUE não sabe quem fornecia
as drogas que REGINALDO vendia; QUE sempre ia à casa de
REGINALDO, encontrando lá adolescentes conhecidos como
LÚCIO,  ELTON,  NANDINHA  E  PITOCO,  além  do
proprietário do imóvel e alguns outros maiores; QUE LÚCIO
era quem mantinha um “caso” com REGINALDO; QUE nunca
teve  envolvimento  amoroso  com  REGINALDO” (Eurick
Patrick Ferreira Dantas – fls. 21)

“(...)
Que confirma o depoimento prestado perante a juíza da 1ª Vara
desta  Comarca,  onde informou que presenciou  a  pessoa de
REGINALDO traficando drogas nesta cidade; Que, um amigo
de GREISSON comprou maconha a pessoa de REGINALDO;



(…) Que  sempre  teve  conhecimento  que  REGINALDO
traficava drogas,  entretanto somente uma vez viu tal fato, foi
na ocasião em que GREISSON foi comprar a droga; Que, a
casa  de  REGINALDO  ficava  no  bairro  do  Botafogo  nesta
cidade, era lá onde GREISSON foi comprar drogas; Que não
tem  conhecimento  do  Disque  drogas  praticado  por
REGINALDO” (Caio César de Souza – fls. 54)

As  declarações  do  menor  Lúcio  Alves  da  Silva  prestadas  na
Delegacia  também  corroboram  com  as  demais  provas  dos  autos  quanto  a  prática
criminosa do tráfico de drogas, apesar de negá-las em juízo. Veja-se:

“ (…)
QUE várias vezes acompanhou REGINALDO até o Brejinho,
ficando lá na casa dos amigos VUM e DODA, ou no de Sanã,
enquanto ele resolvia as paradas dele (distribuia a droga para
outros  vendedores, entre  eles  VUM);  QUE  o  próprio
REGINALDO  era  o  responsável  por  pegar  as  drogas  que
estava vendendo, pegando-as na cidade de Santa Rita/PB; QUE
a  última  viagem  foi  feita  por  REGINALDO  no  último  dia
01.06.2014;  QUE  tem  conhecimento  de  que  LINDO  e
FERNANDA  também  pegavam  drogas  com  REGINALDO
para revender; QUE admite ser usuário de drogas e sempre que
desejava  alguma,  REGINALDO  lhe  fornecia  em  troca  de
permanecer na casa dele (local onde funcionava a “boca”),
atendendo  os  clientes  enquanto  ele  trabalhava  no  emprego
formal  dele;  QUE  as  drogas  vendidas  na  “boca”  eram
MACONHA e  CRACK;  QUE  era  comum  a  realização  de
orgias  sexuais  na  casa  de  REGINALDO,  sempre  com  a
participação  de  menores, principalmente  o  declarante,
FERNANDA,  PITOCO;  (...)”  (Lúcio  Alves  da  Silva  –  fls.
16/17)

Denota-se,  portanto,  que  as  informações  apresentadas  pelas
testemunhas supramencionadas corroboram com as demais provas existentes nos autos,
sendo aptas a fundamentar o decreto condenatório do increpado.

Tais elementos, portanto, robustecem a tese de acusação, pois
revelam que a conduta do indivíduo não se enquadra na hipótese do art. 28 da Lei
11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal), mas sim na figura típica do art.
33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que os elementos probatórios revelam a guarda e
a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante.

Esta Câmara não discrepa do entendimento retro transcrito:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Preliminar de nulidade absoluta. Alegação de falta de fundamentação na
decisão que recebeu a denúncia. Inexigibilidade de fundamentação
complexa. Rejeição. Materialidade e autoria consubstanciadas.
Condenação. Ausência de provas. Conjunto probatório que evidencia a
mercancia. Depoimentos dos policiais. Validade. Desclassificação para uso.
Impossibilidade. Omissão na sentença no tocante à causa especial de
diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Exigência.
Princípio do duplo grau de jurisdição. Remessa ao juízo a quo. Provimento



parcial do apelo. A decisão sucinta que recebeu a denúncia está pautada no
art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto não é inepta e estão
presentes os pressupostos processuais, das condições da ação e a existência
de justa causa, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de
fundamentação, ademais a defesa não argüiu tal nulidade em tempo
oportuno. Restando comprovadas autoria e materialidade do delito,
impossível acolher a pretendida absolvição por ausência de provas, pois os
elementos probantes amealhados durante a instrução processual, em
especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
dos agentes, são mais do que bastante para ensejar a condenação.
Outrossim, diante da logicidade proporcionada pelo acervo probatório
colacionado durante a instrução criminal, não há como recepcionar a
pretensão absolutória pela simplista alegação de que a droga pertencia
apenas ao primeiro denunciado, até porque, ao contrário do que aduz a
defesa, o conjunto probatório coligido é, indubitavelmente, suficiente para
justificar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo servem como forte
elemento de convicção do julgador, porque relataram os fatos ocorridos com
fidelidade, coerência e firmeza, e se contra eles não há qualquer indício de
má-fé, têm valor probante, podendo embasar a condenação. Não há como
desclassificar a conduta delitiva do réu de tráfico de drogas para uso,
tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, haja vista a materialidade e a
autoria do delito do art. 33 da mesma Lei Tráfico de Entorpecentes estarem
amplamente evidenciadas no caderno processual. Ao Juiz sentenciante
compete examinar a possibilidade de aplicação ou não do disposto no §4º do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A sua omissão não pode ser corrigida por este
Tribunal, sob pena de ocorrer supressão de instância, ao considerar o
princípio do tantum devoluntum quantum appellatum, daí o retorno dos
autos ao Juízo de origem”. (TJPB; ACr 001.2010.004095-3/002; Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB
22/10/2012; Pág. 9).

Ademais, a prova da traficância não se faz apenas de maneira
direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum
preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção. A prova indiciária, por sua
vez, também chamada de circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como
vem afirmado na própria Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, sendo
perfeitamente apta a fundamentar a condenação.

Irrelevante também não ter o réu sido apanhado no exato
momento de fornecimento mercantil da droga a terceiro, mesmo porque a jurisprudência
predominante é no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico de
entorpecentes não é, necessariamente, exigível a prática de atos de comércio,
mesmo porque o delito, por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade,
bastando os veementes indícios existentes nos autos para ser inadmissível a
postulada absolvição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIME.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  MAJORANTES.
ASSOCIAÇÃO  AO  TRÁFICO.  INSURGÊNCIAS  DEFENSIVAS  E
MINISTERIAL.  I.  DO RECURSO  DEFENSIVO.  DOS  CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.  1. Palavra
dos policiais. Inidoneidade não demonstrada. Prova válida. Os depoimentos
dos  policiais  responsáveis  pela  investigação  representam  um  elemento
probatório lícito, que devem receber o valor que possam merecer dentro do
contexto  da  prova  do  processo  e  a  partir  do  cotejo  decorrente  do  livre
convencimento  e  da  persuasão  racional  conferida  ao  juiz,  só  sendo lícito
sobrestar  seu  valor  se  existirem  elementos  concretos  da  vinculação  dos



agentes com uma tese acusatória espúria. Não é o que se observa no caso,
tendo em vista que a narrativa dos policiais confirmou, de forma uníssona e
inequívoca, a prévia investigação realizada e o exercício da traficância pelos
réus.  2.  Prova colhida na fase policial.  Quando a prova colhida durante a
investigação  policial  encontrar-se  subsidiada  por  elementos  de
convencimento colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode
e deve ser levado a efeito na formação da culpa. É o caso, tendo em vista que
os elementos inquisitoriais estão amparados pela narrativa policial produzida
em juízo. 3. Dos atos de mercancia. Desnecessidade. Para a confirmação
de que a droga se destina ao tráfico, dispensa-se a prática de qualquer
ato  de comercialização,  tratando-se de crime de ação permanente,  na
qual  a  simples  conduta  de  trazer  consigo  ou  transportar  as  drogas
destinadas  à  mercancia  é  capaz  de  configurar  o  tipo  penal.  4.  Da
desclassificação para posse de drogas. Irrelevante o fato de se tratar os
acusados  de  consumidores  de  entorpecentes,  circunstância  que  não
inviabiliza  a  condenação  destes  pelo  delito  de  tráfico  de  drogas,  até
porque, como é sabido, nada impede que o agente usuário se transforme
em pequeno traficante justamente para sustentar o vício.  Condenação
mantida.  (...) (TJRS;  ACr  0091386-24.2011.8.21.7000;  São  Marcos;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sandro Luz Portal; Julg. 19/11/2015;
DJERS 03/02/2016) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
PRELIMINARES.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  FALTA  DE  JUSTA
CAUSA  PARA  AÇÃO  PENAL.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADA.
DESCLASSIFICACÃO  PARA  USO  PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.  CONDENAÇÃO MANTIDA.  FIXAÇÃO  DO
REGIME  ABERTO.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. Se as provas contidas
nos autos são claras no sentido de que o recorrente estava envolvido com
o tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição. Sabe-se que em se
tratando  de  tráfico  de  drogas,  os  depoimentos  dos  policiais  que
realizaram diligências, que culminou na prisão em flagrante, merecem
credibilidade como qualquer outro, notadamente se corroborados pelas
demais provas dos autos. Sendo o tráfico de entorpecentes uma atividade
essencialmente clandestina, não se torna indispensável prova flagrancial
do  próprio  ato  de  comercialização  da  droga. (...)(TJMG;  APCR
1.0647.13.002028-0/001;  Rel.  Des.  Paulo  Cézar  Dias;  Julg.  29/04/2014;
DJEMG 08/05/2014)  

Logo,  ante ao conjunto probatório  ora coligido aos  autos,
não há nenhuma dúvida de que o material entorpecente apreendido pertencia ao
acusado e que se destinava à mercancia, considerando  o material apreendido, o
modo  de  acondicionamento  da  substância,  as  circunstâncias  do  fato,  além  dos
depoimentos  testemunhais  e  declarações  do  réu  levam  a  concluir  pela
caracterização da comercialização das drogas. Tornado-se isolada nos autos a tese
da defesa apresenta no apelo recursal, sustendo que a droga era para o consumo do
réu.

Portanto, tem-se que o delito previsto no tipo penal do artigo
33 da Lei nº  11.343/06 restou efetivamente configurado, sendo, pois, incabível a
absolvição da ré, bem como a desclassificação pretendida.

Outrossim, mesmo que a réu seja usuário de drogas em nada
modifica o cenário do delito de tráfico de entorpecentes cometido, mormente porque
ambos os tipos não se mostrariam incompatíveis. Logo, só a alegação da condição de



usuário por parte do réu não desqualifica o fato de que estaria traficando substância en-
torpecente.

Da pretensa  absolvição  das  condutas  relativas  à  posse  ilegal  de  arma de  fogo  e
produção de material pornográfico envolvendo menores 

Quanto ao crime de posse de arma, aduz, em seu apelo, que, em
momento algum, ficou patenteado que a referida arma encontrada lhe pertencesse, já
que residem várias pessoas na mesma casa.

Infere-se dos autos que foram encontrados na residência do réu
uma arma de fogo, calibre 22, 04 (quatro) cartuchos calibre 32 e 14 (catorze) cartuchos
calibre 22, sendo inconteste a materialidade do crime ante o auto de apreensão de fls.
18, além do laudo de eficiência de disparos de arma de fogo (fls. 75/78).

Quanto à autoria, apesar da tese ora apresentada em seu apelo, o
próprio  réu,  em  seu  interrogatório  em  juízo,  confessou  a  prática  delituosa,
informando que estava com a arma em sua casa, e que lhe pertencia, conforme
mídia gravada de fls.  124.  Além das declarações  das  testemunhas  Landoaldo e
Jerônimo, que corroboraram o cometimento do crime.

Portanto, irrefutáveis a autoria e materialidade do crime de
posse ilegal de arma de fogo, mantém-se o decreto condenatório.

Por fim, pretende o recorrente a sua absolvição quanto ao crime
do art. 240, § 2º do ECA, in verbis:

Art. 240 Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por
qualquer  meio,  cena  de  sexo  explícito  ou  pornográfica,  envolvendo
criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  (Redação dada pela
Lei nº 11.829, de 2008)
§ 1o  Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de
qualquer  modo  intermedeia  a  participação  de  criança  ou  adolescente  nas
cenas referidas no  caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 2o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime:
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
I  –  no  exercício  de  cargo  ou  função  pública  ou  a  pretexto  de  exercê-la;
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
II  –  prevalecendo-se  de  relações  domésticas,  de  coabitação  ou  de
hospitalidade; ou (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou afim até o
terceiro  grau,  ou  por  adoção,  de tutor,  curador,  preceptor,  empregador  da
vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou
com seu consentimento.(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Para embasar sua pretensão, o acusado sustenta a impresta-
bilidade da prova material, concernente nas cenas de sexo encontradas na câmera
fotográfica supostamente pertencente ao apelante, por haver sido colhida em dili-
gência irregular, como também pelo fato de não haver determinação de realização
de perícia técnica do referido material.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art1


O pleito absolutório, contudo, não merece prosperar. Da análise
do caderno processual, constata-se que a autoria e materialidade se encontram in-
contestavelmente comprovadas pelo registro audiovisual juntado aos autos (CD de
fls. 22), contendo imagens de sexo explícito e pornografia do acusado com adoles-
centes, além da robusta prova oral.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de imprestabilidade da pro-
va já foi refutada quando da análise da preliminar de nulidade aventada , haja vista
que não restou configurada a alegada ilegalidade da busca e apreensão procedida na re-
sidência do acusado, uma vez que a circunstância da permanência do crime de tráfico
por si só autoriza a entrada da autoridade policial na residência do agente a qualquer
momento, haja vista o estado de flagrância. Como também não há que se falar em ne-
cessidade de perícia técnica, quando o registro audiovisual revelam, induvidosamente,
que as cenas foram praticadas pelo acusado e adolescentes.

A decisão vergastada não merece, portanto, qualquer refor-
ma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença condenatória.

É como voto.

Oficie-se ao juízo a quo acerca da presente decisão.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos), relator, Des. Arnóbio Alves Teodósio e o Des. João Benedito da Silva). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

João Pessoa, 10 de agosto de 2017.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator


