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APELAÇÃO CRIMINAL. TÓXICO. TRÁFICO DE 
SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  CRACK. 
FLAGRANTE  DELITO.  CONDENAÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO.  PROVAS  INSUFICIENTES. 
INOCORRÊNCIA.  CONTUNDENTE  ACERVO 
PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS 
COERENTES  COM  AS  DEMAIS  PROVAS  DO 
CADERNO PROCESSUAL. MATERIALIDADE E 
AUTORIA  COMPROVADAS.  SÚPLICA  PELA 
DESCLASSIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE. 
PROVAS  COLHIDAS  NOS  AUTOS  QUE  NÃO 
CONTEMPLAM  TESE  DEFENSIVA. 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“É válido o depoimento prestado por autoridade policial 
no âmbito do processo penal, dês que coerente e não 
infirmado  por  outros  elementos  de  prova,  máxime, 
quando colhido sob compromisso legal” (Súmula 23 do 
TJ/PB).

“O tipo  previsto  no  artigo  12  da  Lei  n.º  6.386/76  é 
congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o 
seu  tipo  subjetivo,  no  dolo.  As  figuras,  v.g.,  de 
transportar,  trazer  consigo,  guardar  ou,  ainda,  de 
adquirir  não  exigem,  para  a  adequação  típica  de 
qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim 
de traficar  ou  comercializar.” (STJ. RHC 16133/MG. 
Relator:  Ministro  Feliz  Fischer.  Data  do  julgamento: 
05.09.2004. Data da publicação: 13.09.2004).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;
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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.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Criminal interposta  por  Diego da  Silva 
Dantas (fls. 204) contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Sapé (fls. 193/200), que o condenou a uma pena de 07 (sete) anos de 
reclusão,  em regime inicialmente fechado, 700 (setecentos) dias-multa,  no 

valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa 

esculpida no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  205/213),  o 

apelante  pugna  por  sua  absolvição  ante  a  fragilidade  probatória. 

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 

28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões,  fls.  220/227,  a  Promotoria  de Justiça pugna 

pela manutenção integral da decisão recorrida.

A douta Procuradoria Justiça, instada a se pronunciar, opinou pelo 

desprovimento do apelo às fls. 232/236.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício na 

Comarca de Sapé,  ofereceu denúncia em face de  Diego da Silva Dantas, 

conhecido por “Diego da Lenha”,  dando-o como incurso nas sanções do artigo 
33 da Lei nº 11.343/06.

Desembargador João Benedito da Silva
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Consta,  na  exordial  acusatória,  que,  segundo  o  procedimento 

inquisitorial, no dia 24 de janeiro de 2013, por volta das 16:00 horas, na Rua 

Fernando  Cunha  Lima,  nº  593,  Mutirão  I,  Sapé/PB,  o  denunciado  foi 

surpreendido por policiais militares em sua residência, mantendo em depósito 

drogas  destinadas  ao  comércio,  sem  autorização  e  em  desacordo  com 

determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, no Mutirão I, Sapé/PB, 

policiais  militares  efetuaram a  prisão  de  um maior  e  a  apreensão  de  dois 

menores, que se encontravam na via pública, de posse de dois revólveres, um 

facão e uma faca, os quais afirmaram que estavam prestes a matar Diego da 

Silva Dantas, que, segundo informações prestadas pelo grupo, seria traficante 

e estaria guardando drogas em sua residência.

Aduz,  também, a peça acusatória  que,  diante das informações 

colhidas, os milicianos, em serviço, dirigiram-se à casa do denunciado e, com 

permissão de sua companheira,  efetuaram revista no local,  ocasião em que 

encontraram 10 (dez) pedras (1,9g) da substância popularmente conhecida por 

crack, que se encontrava acondicionada em uma caixa de fósforos, dentro do 

guarda-roupa do imóvel.

Concluída a instrução criminal, a MM. Juíza julgou procedente a 

denúncia, condenando o acusado a uma pena de  07 (sete) anos de reclusão, 
em regime inicialmente  fechado, 700 (setecentos)  dias-multa,  no valor  de 

1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida 

no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Inconformado, o denunciado se insurge contra a referida decisão, 

pugnando  por  sua  absolvição,  tendo  em vista  que  as  provas  colhidas  não 

apresentam qualquer  solidez  capaz de ensejar  uma sentença condenatória. 

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 

28 da Lei 11.343/06.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pois  bem.  A  materialidade  do  delito  está  devidamente 

comprovada, conforme o laudo de constatação de fls. 12 e o Laudo do Exame 

químico-toxicológico de fls.18/20.

A autoria do ilícito, por sua vez, é extraída do conjunto de provas 

colacionadas  aos  autos,  o  qual  retrata,  em  toda  a  sua  amplitude,  a 

responsabilidade do agente.

O  apelante,  na  esfera  policial,  nega  a  propriedade  da  droga, 

dizendo  que  foi  colocada  pelos  policiais.  No  entanto,  em juízo,  afirma  que 

comprou a droga que foi apreendida para seu consumo. Vejamos:

“(...)QUE  foi  encontrado  em  um  quarto  de  sua 
residência 10 pedras de substância com aparência de 
“CRACK”,  dentro  de  uma caixa  de fósforo;  QUE os 
policiais  procuravam  por  uma  arma  de  fogo 
(ESPINGARDA  CAL.12),  que  supostamente  o 
interrogado  possui;  QUE  nega  que  as  pedras  de 
CRACK  seja  de  sua  propriedade  e  afirma  o 
interrogado  que  foi  colocada  pelos  policiais (...)”. 
(interrogatório na esfera policial – fls. 08)

“(...) Que estava em sua residência, juntamente com 
seus  dois  filhos  e  sua  esposa,  quando  a  polícia  lá 
chegou informando que tinha apreendido três menores 
portando arma de fogo e facões, os quais afirmavam 
que  iam  matar  a  ele  interrogado;  que  os  menores 
afirmaram que o  interrogado era traficante;  que dos 
três  menores  somente  conhecia  Anderson;  que 
Anderson  disse  isso  porque,  naquele  mesmo  dia, 
havia  negado  a  ele  droga,  uma  vez  que  tinha 
comprado  a  substância  apreendida  para  o  seu 
consumo  e  Anderson  queria  que  o  interrogado  lhe 
desse a droga, mas ele se recusou, tendo Anderson 
querido se vingar;  que Anderson mora em Guarabira, 
mas vivia nessa Cidade, na Rua da Creche; por isso o 
conhecia; que Anderson também é usuário; que já foi 
processado  por  um  homicídio  e  uma  tentativa  de 
homicídio,  mas   em  ambos  foi  absolvido;  que 
atualmente estava cumprido sursis processual; que é 
fornecedor de lenha e tira seu sustento desse trabalho; 
(...).” (interrogatório judicial – fls. 175)

Desembargador João Benedito da Silva



                                                                                               Processo nº 0000389 54.2013.8150351

Por sua vez, as testemunhas,  José Roberto Serafim e Anderson 

Luiz  da  Silva,  quando  ouvidas  em  juízo,  atribuem  razões  distintas  para  o 

propósito  de  matar  o  denunciado,  bem  como  negam  que  tivessem 

conhecimento de que o acusado fosse traficante de drogas. Vejamos:

“(...)  que  confirma  que  estava  próximo  da  casa  de 
Diego da lenha, juntamente com Andinho e o menor 
Mateus, com o propósito de matá-lo; que afirma que 
iria  fazer  isso  porque  ele  tinha  “bagunçado”  com  o 
depoente  dias  antes  num  jogo  de  futebol,  que  não 
ameaçou, apenas fez brincadeiras; que só o conheceu 
neste dia; que afirma que não sabia onde era a casa 
dele,  quem sabia  era  Andinho;  que estava portando 
um revólver calibre 38, enquanto Andinho estava com 
outro revóver; que Mateus estava portando um facão e 
uma faca; que nega o depoente que seja de qualquer 
gangue;  (…) que não sabe dizer se Diego da lenha 
vendia  drogas  em  sua  casa;  que  não  presenciou 
quando  a  polícia  apreendeu as  pedras  de crack  na 
casa dele (...)”.  José Roberto Serafim (fls. 114)

“Que  no  dia  anterior  Diego  bateu  no  primo  do 
depoente,  chamado  Giusélio;  que  em  face  dessa 
situação  o  depoente  juntamente  com  Giusélio  e  o 
outro menor de apelido “Manteiga” iam se dirigindo a 
residência do censurado; que antes de chegarem na 
residência foram detidos pela polícia; que o depoente 
não  disse  que  o  denunciado  era  traficante;  que  os 
policiais  juntamente  com  o  depoente  foram  até  a 
residência do denunciado e lá encontraram 10 pedras 
em poder do acusado; que o depoente ficou em cima 
do camburão e não ouviu a conversa de Diego com os 
policiais;  que  o  depoente  não  sabe  dizer  se  o 
denunciado  é  traficante  e  que  apenas  estava  com 
raiva porque ele bateu no seu primo; que o objetivo do 
depoente  juntamente  com  o  seu  primo  era  dar  um 
susto  nele,  pra  ele  nunca  mais  fazer  aquilo  com 
Giusélio (...).” (Anderson Luiz da Silva – fls. 166)

O relato dessas testemunhas demonstra o intuito de desvirtuar a 

acusação que pesa sobre o apelante. No entanto, não se sustenta diante do 

depoimento  coeso  dos  policiais  militares,  (Everaldo  Vieira  de  Oliveira  e 

Gilvanicio  Francisco  Pontes),  que  efetuaram  a  prisão  em  flagrante,  o  qual 

revela que o acusado seria morto em razão de drogas, como ele mesmo disse 

Desembargador João Benedito da Silva
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quando interrogado em juízo, além de ser conhecido, no meio policial, como 

comandante do tráfico na localidade.

 
“(...) que confirma o depoimento prestado às fls. 07 e 
lido nesta oportunidade; que a prisão de Diego ocorreu 
logo depois da prisão de Anderson Luiz da Silva e da 
apreensão  de  dois  menores  que  estavam  armados, 
bem próximos da casa dele com propósito de matá-lo 
e esquartejá-lo; que esses três elementos afirmaram a 
polícia que ele era um traficante da gangue Estados 
Unidos, bem como também tinha ameaçado um deles 
poucos dias antes; que identificaram onde se situava a 
casa de Diego e lá chegando a entrada da Polícia foi 
autorizada  por  sua  esposa;  que  foi  encontrado  no 
guarda-roupa do quarto dele uma caixa de fósforo com 
dez  pedras  de  crack;  que  o  acusado  negou  que 
traficasse, afirmando que se tratava de droga para uso 
próprio; que porém na Delegacia de Polícia os policiais 
civis  o  reconheceram  como  elemento  que  já  tinha 
várias passagens na Polícia,  não estando recordado 
se havia outras passagens por tráfico de drogas ou 
problemas  com drogas;  que  afirma  porém  que  dias 
antes a Polícia  Militar  tinha feito  uma apreensão de 
droga numa casa vizinha a dele, bem próxima, sendo 
presas pessoas ligadas a ele; que o comentário era 
que ele comandava o tráfico naquela localidade; que 
chegou até o Diego por informação de Anderson Luiz e 
de  dois  maiores  que  lhe  acompanhavam,  os  quais 
afirmaram  que  ele  era  traficante  da  área.  (...)”. 
(Everaldo Vieira de Oliveira – policial militar - fls. 115)

“(...) que confirma o depoimento prestado às fls. 06 e 
lido nesta oportunidade; que a prisão de Diego ocorreu 
logo depois da prisão de Anderson Luiz da Silva e da 
apreensão  de  dois  menores  que  estavam  armados, 
bem próximos da casa dele com propósito de matá-lo 
e esquartejá-lo; que esses três elementos afirmaram a 
polícia que tinham vindo de João Pessoa para Sapé 
com o propósito de matar o acusado, informando que 
ele era um traficante da gangue Estados Unidos e que 
tinha em sua casa armas e drogas; que diante disso a 
Polícia  revistou  a  casa  de  Diego,  encontrando  no 
guarda-roupa de uma dos quartos um caixa de fósforo 
com dez  pedras  de  crack;  que  o  acusado  negou  a 
própria  propriedade  da  droga,  sem  atribuir  a  outras 
pessoas; que na Delegacia de Polícia os policiais civis 
o  reconheceram como elemento  que  já  tinha  várias 
passagens na Polícia; que o depoente não reconheceu 
porque estava trabalhando a pouco tempo na Cidade; 
que  poucos  dias  antes  tinha  apreendido  uma  casa 

Desembargador João Benedito da Silva
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quase  vizinha  de  Diego  a  quantidade  de  160 
trouxinhas  de  maconha,  sendo  preso  na  ocasião  a 
pessoa de João da Lenha, a qual é amigo de Diego; 
que João foi preso porque estava dando cobertura a 
uma  pessoa  de  Mari  acusada  de  tentativa  de 
homicídio um dia antes, também pertencente a gangue 
Estados Unidos; que quando a Polícia foi na casa dele 
é encontrou as 160 trouxinhas; que passou a conhecer 
Diego  posteriormente  a  esta  oportunidade.  (...)”. 
(Gilvanicio Francisco Pontes – policial militar - fls. 116)

Registre-se,  pois,  que  a  jurisprudência  tem  entendido  que  o 

depoimento  de  policiais  pode servir  de  referência  ao  juiz  na  verificação da 

materialidade  e  autoria  delitivas,  podendo  funcionar  como  meio  probatório 

válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, 

com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos 

de prova, sendo, inclusive, matéria sumulada por este Tribunal. Vejamos:

“É válido o depoimento prestado por autoridade policial 
no âmbito do processo penal, dês que coerente e não 
infirmado  por  outros  elementos  de  prova,  máxime, 
quando colhido sob compromisso legal” (Súmula 23 do 
TJ/PB).”

Sobre o tema a jurisprudência é pacífica:

TJAP: “Os depoimentos de policiais constituem prova 
de valor  a embasar decreto condenatório,  mormente 
quando corroborados pelos fatos colhidos por conjunto 
probatório  robusto  e  extreme  de  dúvidas.  Inocorre 
fragilidade de provas se estas mostram-se conclusivas 
e em sintonia com a dinâmica e a lógica dos fatos, 
firmando  da  figura  de  traficante,  descabendo  a 
pretendida desclassificação do delito de tráfico para o 
de  uso,  sobretudo  quando  os  elementos  de  prova 
formam  um  juízo  de  certeza  sobre  a  atividade  de 
comercialização. Recurso improvido” (RDJ 16/282).

CRIME  DE  ENTORPECENTES.  TRÁFICO  DE 
TÓXICOS (Artigo  12,  'caput',  da  Lei  nº  6.368/76).  A 
prova contida nos autos autoriza o embasamento do 
decreto condenatório lavrado contra a ré, pela prática 
do  delito  de  tráfico  de  tóxicos,  inviabilizando  seu 
pedido  de  absolvição,  sendo  de  salientar  que  os 
depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, 
notadamente quando coerentes e harmônicas com os 
demais  elementos  probatórios.  A  pena  imposta  foi 

Desembargador João Benedito da Silva
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criteriosamente  calculada,  após  correta  análise  das 
moduladoras  do  artigo  59,  do  CP,  não  havendo 
motivos para reduzi-la. Mostra-se inviável a aplicação 
do  art.  33,  §  4º,  da  Lei  11.343/2006,  com base  na 
circunstância  de  a  acusada  ser  primária  e  de  bons 
antecedentes, porquanto praticado o fato sob a égide 
da Lei nº 6.368/76.  Mostra-se inviável a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, 
tendo em vista a natureza do delito e a quantidade da 
pena imposta, superior ao patamar fixado pelo artigo 
44 do  CP.  Descabe  a  redução  da multa  pecuniária, 
como  postula  Raquel,  estando  a  determinação 
sentencial  bem  dosada  quanto  ao  tópico,  eis  que 
fixada muito próximo ao mínimo legal,  respeitando a 
gravidade do delito cometido e a necessidade de sua 
efetiva  repressão.  PROGRESSÃO  DE  REGIME. 
POSSIBILIDADE.  APELAÇÃO  DEFENSIVA 
PARCIALMENTE  PROVIDA.  (Apelação  Crime  Nº 
70018585919, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça  do  RS,  Relator:  José  Antônio  Cidade Pitrez, 
Julgado em 03/05/2007).

Assim,  a  palavra  dos  policiais,  quando  séria,  coerente  e 

concludente, como no caso dos presentes autos, é prova idônea a embasar o 

juízo  condenatório,  mormente  inexistindo  qualquer  elemento  probatório 

indicativo  de  que  tivessem  motivos  ou  justificativas  para  prejudicar 

indevidamente o réu.

 

Ademais, a forma como a droga estava acondicionada, embalada 

individualmente em vários invólucros plásticos (1,9g de cocaína, acondicionada 

em  10  (dez)  embrulhos  confeccionados  em  material  plástico  transparente) 

constitui indício de que o entorpecente encontrado com o apelante se destinava 

a fins comerciais.

Registre-se, por oportuno, que, em uma casa quase vizinha a do 

acusado, foi  apreendida,  poucos dias,  antes,  a quantidade de 160 (cento e 

sessenta) trouxinhas de maconha, sendo preso, na ocasião, a pessoa de João 

da Lenha. 

Pode-se afirmar, portanto, que as provas testemunhais colhidas 

Desembargador João Benedito da Silva
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nos autos,  atreladas às circunstâncias em que a droga foi  apreendida,  são 

suficientes  para  a manutenção da condenação do  acusado pela  prática  do 

crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006.

De mais a mais,  sendo o crime de tráfico de entorpecentes delito 

formal,  de  perigo  abstrato  e  de  múltiplas  condutas,  torna-se  prescindível  a 

comprovação de atos efetivos de mercancia.

Atente-se  para  a  majoritária  interpretação  dada  por  nosso 

Superior Tribunal de Justiça acerca de tal questão, mutatis mutandi:

“O  tipo  previsto  no  artigo  12  da  Lei  n.º  6.386/76  é 
conguente ou congruente simétrico,  esgotando-se,  o 
seu  tipo  subjetivo,  no  dolo.  As  figuras,  v.g.,  de 
transportar,  trazer  consigo,  guardar  ou,  ainda,  de 
adquirir  não  exigem,  para  a  adequação  típica  de 
qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim 
de  traficar  ou  comercializar.”  (STJ.  RHC 16133/MG. 
Relator:  Ministro  Feliz  Fischer.  Data  do  julgamento: 
05.09.2004. Data da publicação: 13.09.2004).

Em outras palavras: não importa que o recorrente não tenha sido 

flagrado efetivamente  vendendo a  droga a outrem,  pois  guardar ou  ter  em 

depósito são condutas típicas, previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/061, não 

havendo, então, como se operar a requerida desclassificação do tipo penal a 

ele imputado.

Diante do exposto, vê-se que o conjunto probatório acostado aos 

presentes autos é suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

1Art. 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: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

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

o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


