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APELADO: A Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E  PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO  (ART. 33 DA LEI
ANTIDROGAS  E  ART.  14  DA  LEI  Nº  10.826/03).
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA  QUANTO  À
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE  PROVAS  E  NEGATIVA DE  AUTORIA.
NÃO  ACATAMENTO.  AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PERFEITA  CONSONÂNCIA  COM  O  ACERVO
PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO. 

- A versão do policial militar apresentada em juízo possui maior
credibilidade  do  que  a  negativa  do  acusado,  pois  além  de
guardar congruência com o prestado em solo policial, também é
ladeada e guarda coerência e coesão com as demais provas dos
autos.  A  versão  do  acusado,  por  outro  lado,  apresenta-se
isolada do contexto probatório.

-  A  segura  prova  testemunhal,  aliada  ao  exame  detido  dos
demais  elementos  colhidos  durante  a instrução criminal,  são
suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema
do livre convencimento motivado.

-  Demonstrada  a  materialidade  e  a  autoria  delitiva,  a
absolvição por insuficiência de provas é incabível.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por  Artur de Sousa
Maciano contra sentença de fls. 99/102v, prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande, Dr.  Edivan Rodrigues Alexandre, que
julgou procedente a denúncia e o condenou a pena definitiva de 06 (seis) anos e 01
(um) mês de reclusão em regime fechado, além de 614 (seiscentos e quatorze) dias-
multa, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei
nº  10.826/03)  e  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  (art.  33  da  Lei  nº  11.343/06).
Entendendo serem incabíveis,  in casu,  os benefícios  dos art.  44 e 77 do Código
Penal.

Narra a denúncia (fls. 02/05) que, o ora apelante foi preso em
flagrante delito, em 15 de janeiro de 2016, por volta das 20:30, na Rua Francisco Lopes,
no bairro Centenário, em Campina Grande. 

A peça acusatória discorre, que com o acusado foi encontrado
“uma arma de fogo calibre 38 com duas munições, com também 63 (sessenta e três)
papelotes,  dois  tabletes  pequenos,  uma  pequena  porção  à  granel  de  substância
semelhante à maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$9,00 (nove reais) em
dinheiro, e diversos sacos plásticos, conforme Auto de Apreensão e Apresentação de fl.
08 e Laudo de Constatação de fl. 11”. Tendo o acusado confessado a propriedade da
arma de fogo na esfera policial.

Assim,  o  Parquet denunciou  Artur  de  Sousa  Maciano,  como
incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 14 da Lei nº
10.826/03.

Recebida a denúncia em 01/04/2016 – fl. 60.

Audiência  de  instrução e  Julgamento  fls.  76/76v e  mídia  77.
Sendo apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público (fls. 82/86) e pela defesa
(fls. 90/92). 

Irresignado o acusado apelou da condenação às fls. 106.

Nas  razões  recursais,  fls. 118/122,  alega  o  apelante, que  o
decreto condenatório merece reforma, sob o argumento de que com relação ao delito de
tráfico  de  drogas,  o  acusado  nega  a  prática  desde  o  início,  não  havendo  “provas
robustas, sadias e convincentes” para a condenação.

Contrarrazões apresentadas  às  fls.  123/126,  requerendo  seja
negado provimento ao recurso interposto, a fim de se manter a condenação de Artur de
Sousa Maciano, nos termos da sentença atacada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 129/135, de lavra
do  Promotor  de  Justiça  convocado,  Amadeus  Lopes  Ferreira, opinou pelo
desprovimento do apelo.



É o relatório.

VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade do mesmo. 

Sustenta o apelante, em síntese, especificamente com relação ao
crime de tráfico de drogas, ausência de provas para a condenação e negativa de autoria,
requerendo a cassação da sentença, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Vejamos o que emerge dos autos.

O apelante  contesta a  imputação com relação ao delito  de
tráfico de entorpecentes, tendo assumido a propriedade da arma de fogo. Afirma que
embora tenha sido usuário de drogas, já não consumia há mais de 03 anos e jamais
traficou.

No tocante ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33
da Lei nº 11.343/06), o magistrado de piso, condenou o acusado a pena de 05 (cinco)
anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

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.

A materialidade está comprovada através do auto de prisão em
flagrante de fls. 07/09, do termo de apresentação e apreensão de fl. 13, dos laudos de
constatação de fls. 15 e de exame químico toxicológico  de fls. 63/65 –  positivos para
maconha, e da prova oral colhida. 

Igualmente evidenciada a autoria, posto que harmoniosamente
consubstanciada pelo conjunto probatório, em especial pelas provas testemunhais. 

Francisvaldo  da  Costa  Silva, policial militar, detalhando  a
ocorrência, em seu depoimento prestado na fase pré-processual (fl. 06), confirmado em
juízo (mídia de fl. 77), informou:

“[…] que a prisão ocorreu hoje, 15/01/2016, por volta das 20h30min, quando
realizava  rondas  ostensivas  no  bairro  Centenário  e,  ao  passar  na  Rua
Francisco Lopes, Centenário, nesta observou um rapaz na frente de um casa,
o qual logo que viu a viatura correu em direção ao um beco, entrou em um
quarto e jogou algo por cima de uma parede, caindo no quintal do local. Em
seguida, o abordou e o indagou sobre o que jogara por cima do muro, tendo
ele respondido que fora uma arma de fogo. Ao ser revistado, foi encontrado
com ele um recipiente contendo maconha. De imediato, um outro policial
foi até o quintal onde o rapaz jogara o local. Ao continuar questionando-o
se  havia  algo  mais  além  de  uma  arma.  o  rapaz  assumiu  que  havia
também droga. Em seguida, o policial que foi verificar o local onde o
rapaz jogara o material, encontrou um revólver calibre .32, marca Rossi
com duas munições além de 63 papelotes, dois tabletes pequenos, uma
pequena porção à granel de substância semelhante à maconha além de
uma balança de precisão, a quantia de R$9,00 (nove reais)  e diversos
sacos  plásticos.  Tomou  conhecimento  que  o  conduzido  já  foi  preso  pela



prática de crimes de tráfico e porte ilegal. [...]”. g.n.

Igualmente  a  testemunha  Elton  Gomes  Medeiros,  policial
militar, também confirmando o depoimento prestado na fase inquisitorial (fl. 08), ao ser
interrogado em juízo, mídia audiovisual fl. 77, declarou que além da droga encontrada
com o réu, também havia droga e a arma na sacola branca que foi lançada pelo acusado.

Por sua vez, tanto na fase inquisitiva (fl. 09) quanto em juízo
(fls. 77), o  recorrente afirmou que a droga não lhe pertencia, não sabendo informar a
quem pertence. 

Nota-se que em seus depoimentos, os agentes policiais são
uníssonos em relatar a abordagem, bem como a apreensão dos entorpecentes, onde
também foi apreendido dinheiro “trocado”, balança de precisão e a arma de fogo. 

Ademais, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que o
depoimento  de  policiais  constitui  meio  de  prova  idôneo  a  dar  azo  à  condenação,
principalmente  quando  corroborada  em  juízo,  como  é  o  caso  dos  autos.  Deve-se
destacar  também a  inexistência  de  quaisquer  indícios  nos  autos  de  que  os  policiais
ouvidos tenham a intenção de concertarem suas versões apenas para imputar crime ao
apelante. 

Além disso, 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.

Outrossim,  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, visto que  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:

“A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para
ensejar a desclassificação do delito, ainda mais quando há outros elementos
aptos à configuração do crime de tráfico (Precedentes do STF e do STJ)”.
(STJ, RHC 19.092/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 11/09/2006 p. 314).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE TÓXICOS. ART.
16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. A) ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Suficiente o compêndio probatório formado pela prova oral
incriminadora, de rigor é a manutenção da sentença condenatória, pois a
ausência de flagrante de atos de mercancia não é capaz de eximir a
responsabilidade penal do agente, já que para a consumação do delito
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, basta o cometimento de ao
menos um dos verbos do tipo penal. Igualmente, o uso de drogas não
impede o concomitante desempenho do tráfico de drogas. B) dosimetria
da pena. Pleito de redimensionamento. No caso, tem-se que a existência de
circunstâncias negativas justifica o afastamento do mínimo legal, o que deve
ser mantido. Assim, suficiente a dosimetria da pena privativa de liberdade,



efetuada pela douta togada da origem, a qual atende ao binômio
prevenção/repressão, princípio norteador da aplicação da pena, nada há a
reparar. Por outro lado, a natureza, a diversidade e a quantidade de
entorpecentes apreendidos mostram-se expressivas, além do que, o alto poder
de drogadição e de nocividade da substância conhecida como crack, vem
sinalizar o grau de envolvimento do agente com o abominável comércio
ilícito de entorpecentes que tanto fragiliza a nossa sociedade, não sendo, pois,
aplicável, na espécie, a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de
drogas. Apelo defensivo desprovido”. (TJRS; ACr 611676-
37.2010.8.21.7000; Gravataí; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª
Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 30/08/2012; DJERS
05/10/2012). 

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. DENÚNCIA
ANÔNIMA POSTERIORMENTE CONFIRMADA. SEGURO
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS
TEMPORALIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO
DO QUANTUM USADO NA ORIGEM. HEDIONDEZ AFASTADA COM
O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. VOTO VENCIDO DO
REVISOR. I. Sendo o tráfico de entorpecentes uma atividade
essencialmente clandestina e crime de perigo abstrato, punindo-se a
conduta de quem expõe a saúde pública a risco, não se torna
indispensável prova da efetiva prática de atos de mercancia. Bastam a
materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta
do acusado. II. Em tema de comércio clandestino de substâncias
entorpecentes, os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em
flagrante dos acusados têm plena validade e não podem ser desprezados por
mero preconceito, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos
dos autos. [...]”. (TJMG; APCR 1.0701.11.031533-3/001; Rel. Des.
Eduardo Brum; Julg. 19/09/2012; DJEMG 25/09/2012). 

Portanto, para a configuração do crime de tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes não é, necessariamente, exigível a prática de atos de
comércio, bastando que o agente adquira, traga consigo, transporte ou mantenha a
droga em depósito, máxime em grande quantidade, indício que por si só, evidencia o
propósito mercantil, como ocorreu no presente caso,  em que  a  droga  (413,5  g  de
maconha – conforme Laudo de fls. 64/65), foi encontrada com outros objetos, numa
mochila arremessada pelo apelante.

Bem assim, o conjunto probatório  e indícios desfavoráveis ao
acusado, recolhidos ao longo da instrução e não desconstituídos pela defesa,
corroborando a apreensão da droga, a fragilidade de suas explicações e as tentativas
incomprovadas de emplacar a versão de que não era proprietário da mesma, permite ao
sentenciante, observados o princípio do livre convencimento e a necessidade de
fundamentação lógica para a decisão, que se lance o decreto condenatório.

Como se sabe, vigora no nosso Direito o sistema da “livre
convicção”, ou da “verdade real” ou do “livre convencimento”, segundo o qual o juiz
forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios
valorativos e apriorísticos, sendo livre na sua escolha, aceitação e valoração, como vem
expresso no art. 157 do Código de Processo Penal. 



A condenação se impõe na medida em que a tese defensiva
encontra-se totalmente desamparada de qualquer outro elemento de convicção colhido,
sendo as provas e as circunstâncias em que ocorreram os fatos indiscutíveis, na
demonstração do cometimento da ação típica. 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William
de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


