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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008065-06.2013.815.0011 –  Vara de 
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE        : Oswaldo Rodrigues da Silva
ADVOGADOS : Rossandro Farias Agra e outros

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
Preliminar de nulidade do inquérito.  Depoimento, 
em  auto  de  flagrante,  não  assinado  por  duas 
testemunhas.  Vício  meramente  formal  que  não 
contamina  a  ação  penal.  Rejeição.  Absolvição 
requerida pelo apelante. Impossibilidade. 
Materialidade e autoria delitivas consubstanciadas. 
Prestação pecuniária. Redução do quantum. 
Possibilidade.  Sanção  que  deve  ser  fixada  de 
acordo com a situação econômica do sentenciado. 
Rejeição  da  preliminar  e,  no  mérito, 
provimento parcial do apelo.

- O Inquérito Policial é mera peça informativa, cuja 
finalidade é fornecer elementos que possibilitem o 
ajuizamento  da  ação  penal.  Assim,  eventual 
irregularidade no inquérito não tem o condão de 
provocar a nulidade do processo como um todo, o 
qual se baseou para condenação na produção de 
prova  em  juízo,  sob  o  crivo  do  contraditório, 
demonstrando  a  autoria  do  delito.  Rejeição  da 
preliminar.
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- A consumação do crime de tráfico se dá quando o 
agente comete ao menos uma das dezoito práticas 
elencadas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não 
sendo necessário que seja flagrado efetivamente 
vendendo os entorpecentes.

- Não há que se falar em insuficiência probatória, 
pois temos que a autoria e a materialidade são 
incontestes pela prova oral colhida no processo. 
Apesar do acusado negar a sua participação na 
ação delituosa narrada na denúncia, suas palavras 
não encontram nenhum respaldo nos autos, pelo 
contrário, a delação do corréu aliada a outras 
provas produzidas durante a instrução criminal, 
não deixam dúvidas de que, de fato, praticou o 
crime de tráfico de entorpecentes.

- A delação do comparsa tem pleno valor 
probatório, sendo importante meio de prova para a 
responsabilização penal do corréu, quando aquele, 
sem intuito de se beneficiar, como se verifica na 
espécie, confessa sua própria participação nos 
fatos incriminados, envolvendo também os demais 
que neles cooperaram como autores, 
notadamente, quando a referida delação também 
encontra respaldo nas provas produzidas em juízo, 
sob o crivo do contraditório.

- Se vislumbrado nos autos que o sentenciado é 
desprovido de recursos financeiros, há de ser dado 
provimento parcial ao apelo para reduzir a pena 
pecuniária  para  o  valor  de  02  (dois)  salários 
mínimos, montante que se mostra ajustado à 
capacidade econômica dele.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR  A 
PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, no sentido 
de reduzir o quantum da prestação pecuniária fixada na sentença 
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para  o valor de dois  salários mínimos, em harmonia parcial  com o 
parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Oswaldo 
Rodrigues  da  Silva, desafiando sentença de fls. 102/108, que julgou 
parcialmente  procedente  a denúncia, para condená-lo como incurso nas 
sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,  à pena definitiva de 01 
(um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial 
aberto, além da pena de multa no valor de 166 (cento e sessenta e seis) 
dias-multa – à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 
época dos fatos.

A  reprimenda corporal foi  substituída  por duas 
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade, 
pelo mesmo período da condenação, e pena pecuniária no valor de 15 
(quinze) salários mínimos, em favor da instituição Fundação Sementes da 
Vida.

A exordial aduz, em suma, que no dia 23 de março de 
2013, por volta de 00h:45min., no bairro Vila Cabral de Santa Terezinha, o 
acusado entregou substância ilícita destinada à venda ao menor de idade 
C. H. F. de A., além de se associarem com o objetivo de comercializar 
drogas. 

Depreende-se, ainda, que após uma revista pessoal no 
menor, foram encontradas 110 pedras de uma substância semelhante a 
crack, e ao ser questionado sobre a aquisição da droga, ele afirmou que 
teria  adquirido de Oswaldo Rodrigues da Silva,  apontando,  inclusive,  a 
residência do ora apelante.

Recebimento da denúncia no dia 18 de julho de 2013 
(fl. 50).

A defesa, irresignada com a sentença condenatória, 
interpôs  recurso de apelação (fl. 110). Em suas razões (fls. 114/131), o 
apelante aduz, preliminarmente: 1) imprestabilidade de depoimento no 
auto de prisão; 2) nulidade de delação por codenunciado. No mérito alega 
que as provas foram insuficientes a ensejar sua condenação, suplicando a 
aplicação do in  dubio pro reo,  com a consequente absolvição. Requer, 
ainda, a redução da pena de multa, como também a minoração da 
prestação pecuniária estabelecida quando da substituição da reprimenda 
corporal.
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Por sua vez, o representante do Parquet primevo 
apresentou suas contrarrazões repelindo os argumentos defensivos, 
pedindo, ao final, pela manutenção da sentença recorrida (fls. 132/136).

Nesta instância revisora, a Procuradoria de Justiça, em 
parecer da lavra do insigne Dr. José Roseno Neto – Procurador de Justiça, 
manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 140/145). 

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO 
(Relator)

 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processabilidade, conheço do apelo. 

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução ofereceu 
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se 
constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria do delito 
descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas).

PRELIMINAR

Imprestabilidade de depoimento no auto de 
prisão

Preliminarmente, requer o recorrente a nulidade do 
auto de prisão em flagrante e apreensão do adolescente C. H. F. de A., 
alegando que deveria estar assinado por duas testemunhas.

O Inquérito Policial é mera peça informativa, cuja 
finalidade é fornecer elementos que possibilitem o ajuizamento da ação 
penal. Assim, eventual irregularidade no inquérito não tem o condão de 
provocar a nulidade do processo como um todo, o qual se baseou para 
condenação na produção de prova em juízo, sob o crivo do contraditório, 
demonstrando a autoria do delito. 

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO 
QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REJEIÇÃO 
DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DO DECRETO 
CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. 1. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. Peça inicial que atendeu aos pressupostos 
do art. 41 do Código de Processo Penal. Ausência de 
prejuízo ao exercício da mais ampla defesa pelo 
acusado. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE 
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AVALIAÇÃO. Mesmo se reconhecida a nulidade do auto 
de avaliação da res furtiva e, isto em nada alteraria a 
conclusão de que a prova existente no processo é 
suficiente para o julgamento de procedência do pedido 
condenatório. Conclusão não contestada específica e 
concretamente. Ausência de nulidade. Peritos 
regularmente nomeados e compromissados pela 
autoridade policial para o desempenho de tarefa 
singela, ainda mais considerando a atuação profissional 
dos peritos (contador e biólogo). 2. NULIDADE DO 
PROCESSO. FALTA DE ASSINATURA DA 
AUTORIDADE POLICIAL NA PORTARIA DE 
ABERTURA DO INQUÉRITO. Eventuais vícios 
ocorridos durante a fase pré-processual, 
conquanto fossem evidenciados, não 
contaminariam a ação penal superveniente. 3. 
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA 
SEM A REQUISIÇÃO DO RÉU PRESO. É tranquila a 
jurisprudência nas Cortes Superiores e neste Tribunal 
no sentido de que a requisição do réu preso para 
audiência para acompanhar a oitiva de testemunhas 
não é imprescindível, configurando a sua não 
ocorrência nulidade relativa. 4.(...) (TJ-RS - ACR: 
70046596458 RS , Relator: Dálvio Leite Dias 
Teixeira, Data de Julgamento: 20/02/2013, 
Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 12/03/2013, ementa 
parcial)

 APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO 
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE 
AGENTES (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO 
PENAL) EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE 
CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 
8.069/90). PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO 
DIANTE DA FALTA DE ASSINATURA DO RÉU NO 
AUTO DE PRISÃO DE FLAGRANTE. MERA 
IRREGULARIDADE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE 
ATINGIR A AÇÃO PENAL. QUESTIONADA A 
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS 
MILITARES. DEPOIMENTOS HÍGIDOS E EM 
CONSONÂNCIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO DOS AUTOS. PEDIDO O AFASTAMENTO 
DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, UMA VEZ 
QUE A ADOLESCENTE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO, 
NÃO HAVENDO, ASSIM, PROVA CONCRETA DO CRIME. 
IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DO TERMO DE OITIVA 
INFORMAL DA ADOLESCENTE EM SEU PROCEDIMENTO 
INFRACIONAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA COM A 
APLICAÇÃO DE ATENUANTE E AFASTAMENTO DE 
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MAJORANTES, PORQUANTO NÃO REQUERIDAS PELA 
ACUSAÇÃO. MAJORANTES REQUERIDAS PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA E EM SEDE DE 
ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE 
REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. O inquérito 
policial é mera peça informativa, podendo até 
mesmo ser dispensável, cuja finalidade é fornecer 
elementos que possibilitem o ajuizamento da 
ação penal. Assim, eventual irregularidade no 
inquérito não tem o condão de provocara 
nulidade do processo como um todo, o qual se 
baseou para condenação na produção de prova 
em juízo, sob o crivo do contraditório, que 
demonstram a autoria dos delitos. II. Com relação 
ao valor probatório do testemunho de policiais 
militares, quando diretamente envolvidos em diligência 
persecutória, a jurisprudência tem entendido que se 
mantém hígidas tais declarações, tendo o mesmo valor 
probante de qualquer outro depoimento testemunhal. O 
depoimento de policial militar no desempenho de sua 
função pública possui presunção de legitimidade, 
somente podendo ser derrogada com a apresentação 
de evidências em contrário. (TJDFT. AC. Nº 
20110110091439apr, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos 
Santos, 2ª turma criminal, j. Em 28/07/2011. Grifei) iii. 
(...)  do artigo 66, inciso III, alínea b da Lei nº 
7.210/84. (TJPR; ApCr 0934479-8; Londrina; 
Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Lidio José 
Rotoli de Macedo; DJPR 20/09/2012; Pág. 437 – 
ementa parcial) 

Ademais, constata-se que a declaração do inquérito 
policial está assinado  pelo menor, por sua  genitora, pela autoridade 
competente, além do escrivão. Importante salientar que as duas últimas 
assinaturas conferem fé pública e veracidade dos atos que subscrevem, 
inexistindo, assim, indícios de suspeição das mesmas.

Assevero ainda que não houve prejuízo provocado pela 
ausência de assinatura, como também violação dos direitos constitucionais 
do apelante, uma vez que a falta de assinatura de testemunhas consiste 
em nulidade relativa que não macula o processo crime.

Rejeito, desse modo, a preliminar de nulidade 
aventada.

Nulidade da delação realizada pelo codenunciado
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Ressalto que a preliminar arguida referente à nulidade 
da delação realizada pelo codenunciado, na verdade, trata-se de matéria 
atinente ao mérito do apelo, assim sendo, como tal será analisada em 
seguida.

Mérito

Sem embargos, in casu, não há que  se  falar em 
absolvição.

Esmiuçando o caderno processual, percebe-se que a 
materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou sobejamente 
evidenciada,  notadamente, através dos autos de prisão em flagrante (fls. 
05/08) e de apreensão e apresentação (fl. 11), além do Laudos de 
Constatação de fls. 13 e 65 (exame químico-toxicológico).

Com relação à autoria, não obstante o fato de o réu 
negar a traficância, não restam dúvidas de que ele praticou a conduta 
típica do artigo 33, da Lei 11.343/06, o que pode ser comprovado, 
notadamente, através da prova oral produzida.

Vale ressaltar que a consumação do crime de tráfico se 
dá quando o agente comete ao menos uma das dezoito práticas elencadas 
no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não sendo necessário que seja 
flagrado efetivamente vendendo os entorpecentes.

Sobre o assunto, leciona Luiz Flávio Gomes:

“Consuma-se o crime com a prática de qualquer um 
dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo 
ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas 
modalidades são permanentes, protraindo o seu 
momento consumativo no tempo e no espaço (por 
exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em 
depósito, guardar etc.).” (Lei de Drogas comentada 
artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 
23.08.2006. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 185-186). 

A respeito, colaciona-se o julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, 
CAPUT, E §1º, III) - PRISÃO EM FLAGRANTE - 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 
DEMONSTRADAS - PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E 
MONITORAMENTO DA CONDUTA DO APELANTE - 
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DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS UNÍSSONOS E EM 
HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE 
PROVA - CONDUTA DE "TRAZER CONSIGO" 
DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - (...)
I - Não há falar-se em insuficiência de provas quando 
presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de 
forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito 
de tráfico ilícito de entorpecentes, tais como os 
depoimentos dos policiais militares que participaram 
das investigações criminais, bem como da prisão em 
flagrante do acusado na posse de considerável 
quantidade de substâncias ilícitas. 
E para aferição do exercício da atividade ilegal em 
comento, despiciendo que o agente seja flagrado 
em efetiva venda e auferimento de lucros, uma 
vez que no núcleo do tipo estão previstas 18 
(dezoito) condutas diferentes, razão pela qual a 
prática de apenas uma delas perfectibiliza a 
narcotraficância, in casu, o fato de o acusado 
trazer consigo. (…).”  (TJSC - Apelação Criminal 
(Réu Preso) n. 2011.022637-8, de Itajaí, rela. 
Desa. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara 
Criminal, j. 25-10-2011). Destaquei.

Nesse diapasão, os depoimentos dos policiais atuantes 
na prisão do acusado,  corroborado pelas  demais  provas produzidas  ao 
longo da instrução criminal, somados, ainda, à  quantidade de droga 
apreendida (103 pedras de substância semelhante ao crack), evidenciam, 
com segurança necessária, a prática pelo apelante do crime de tráfico 
ilícito de drogas, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ao ser ouvido no momento da lavratura do auto de 
prisão em flagrante e em seu interrogatório judicial, Oswaldo Rodrigues da 
Silva, ora apelante, negou a traficância. 

Em juízo, o recorrente relatou (mídia eletrônica fl. 68):

“...que a droga não lhe pertence, que não conhece o 
menino e que nunca o viu; (…) que não sabe informar o 
porquê o menino disse que vendia a droga a seu 
mando e apontou a sua residência; que não impediu a 
entrada dos policiais em sua residência; disse que os 
policiais não entraram porque sua esposa estava 
grávida e estava passando mal, mais não impediu a 
entrada dos policiais.”

O menor, C. H. F. de A. disse no auto de apreensão de 
adolescente infrator (fl. 07):
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“QUE eles realizaram uma busca pessoal encontrando 
em seu poder 103 (cento e três) pedras de substância 
semelhante a CRACK; QUE na ocasião os policiais 
indagaram quem havia adquirido a droga; QUE indicou 
OSWALDO RODRIGUES DA SILVA, dirigindo-se 
juntamente com a guarnição até a residência dele; QUE 
na quinta-feira chegou a vender pra ele 15 gramas de 
crack, apurando cerca de R$ 980,00; QUE repassou o 
dinheiro todo para Oswaldo, tendo ele lhe dado R$ 
50,00; QUE ontem ele lhe entregou mais 110 (cento e 
dez) pedras de crack; QUE iria vender cada uma a R$ 
5,00 (cinco reais); QUE havia vendido 07 gastando o 
dinheiro com comida; QUE ratifica que o fornecedor da 
droga que vende é OSWALDO RODRIGUES DA SILVA; 
QUE não tem conhecimento de que ele utiliza outras 
pessoas para vender as drogas...”

Com efeito, os policiais civis  responsáveis pela prisão 
em flagrante do acusado –  tanto na fase policial quanto em juízo – 
apresentaram depoimentos firmes e convincentes que, corroborados com 
os demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução 
criminal, não deixa margem para a absolvição almejada pelo apelante.

O policial militar Rossadro Rodrigues Decon relatou 
perante a autoridade judicial (mídia  eletrônica fl. 68):

“que  confirma  seu  depoimento  prestado  na  esfera 
policial, que foram encontradas aproximadamente 103  
a 110 pedras de crack; o menor disse que adquiriu as  
pedras de um cidadão que fazia entrega lá; disse que  
sabia onde o cidadão morava e descreveu o cidadão;  
então o depoente foi até o local informado pelo menor  
com  ele  e  sua  mãe;  chegando  ao  local  existia  três  
cidadãos  sentados  e  o  menor  informou  quem  era,  
inclusive o cidadão encontrava-se de boné e de casaco;  
o menor informou, ele tem uma tatuagem no braço, ele  
é calvo e é conhecido com vulgo de “Gaginho”; relatou  
que na casa  do acusado tem mais  drogas  e  armas;  
contudo devido ao horário e a esposa do denunciado  
estar  grávida,  acharam por  bem não  adentrarem na 
residência, para não ocasionar um problema maior (…) 
que reconhece que a pessoa que o menor apontou foi o  
Oswaldo  (…)  o  menor  informou  na  delegacia  que 
receberia R$ 50,00 reais pela venda daqueles produtos,  
inclusive  na  abordagem  ao  Oswaldo,  ele  estava  em 
duas companhias e uma dela encontrava-se com uma 
“marica”, que é utilizado para consumir o crack; (…) o  
acusado até solicitou que adentrássemos na casa dele,  
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no entanto, a esposa estava um pouco nervosa e para  
não  precipitar  o  parto  e  para  não  infringir  a  lei  de 
invasão  se  domicílio,  o  depoente  e  seus  colegas 
acharam por bem não entrar; (…) que o menor estava  
acompanhado da mãe; (...) que não foi encontrado em 
poder do Oswaldo nenhuma drogas (...) o menor levou  
os policiais até a casa dele e disse que o acusado as  
vezes  deixava  drogas  com ele  e  às  vezes  o  menor  
pegava”

Felipe José Gomes de Andrade, policial militar, disse em 
juízo (mídia eletrônica fl. 68):

“...que foram encontradas mais de 100 pedras de 
crack; quando agente abordou o menor ele disse que a 
droga não era dele, que ele estava portando, mas as 
drogas pertenciam à outra pessoa; que o depoente 
perguntou quem seria esta outra pessoa, que o menor 
relutou a dizer, que não quis dizer, mas com pouco 
tempo depois que estavam no local, a mãe do menor 
chegou, que o depoente e os colegas conversaram com 
ela e com ele; então o menor decidiu os levar até o 
local onde adquiriu a droga; que chegaram ao local 
estava o acusado com outras pessoas; então o menor 
informou que era Oswaldo; o menor disse que pegou a 
droga para vender para comprar tênis e roupa; que 
reconheceu o Oswaldo e o menor relatou que o 
Oswaldo tem uma tatuagem no braço; que ao 
abordarem Oswaldo realmente ele tinha uma tatuagem 
no braço (…) que o acusado não impediu a entrada dos 
policiais na residência...”

As testemunhas de defesa não presenciaram o fato e 
apenas atestaram a boa conduta do acusado.

Nunca é demais lembrar que os Tribunais pátrios, 
notadamente o Superior Tribunal de Justiça entendem pela validade do 
depoimento de policiais, principalmente quando colhidos em juízo, com 
observância ao contraditório, bem como quando em consonância com as 
demais provas colhidas na instrução criminal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, 
DA LEI N.º 11.343/06, 304 E 333, DO CÓDIGO 
PENAL. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA 
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. 
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE 
POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE 
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DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. O exame da tese de fragilidade da prova para 
sustentar a condenação, por demandar, 
inevitavelmente, profundo reexame do material 
cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a 
via estreita do writ.
2.   Os     policiais     não     se     encontram     legalmente   
impedidos     de     depor     sobre     atos     de     ofício     nos   
processos     de     cuja     fase     investigatória     tenham   
participado,     no     exercício     de     suas     funções,   
revestindo-se     tais     depoimentos     de     inquestionável   
eficácia     probatória,     sobretudo     quando     prestados   
em     juízo,     sob     a     garantia     do     contraditório.   
Precedentes     desta     Corte     e     do     Supremo     Tribunal   
Federal.
(...)
5. Ordem denegada.”  (STJ- HC 149.540/SP, Rel. 
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 12/04/2011, DJe 04/05/2011), destaques 
nossos.

“HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS 
PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES 
(ART. 33, § 4o. DA LEI 11.343/06). PENAS DE 5 
ANOS, 2 MESES E 5 DIAS DE RECLUSÃO E 5 ANOS, 1 
MÊS E 20 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL 
FECHADO. APREENSÃO DE 23 BUCHAS DE MACONHA, 
4 PAPELOTES DE COCAÍNA E 3 PEDRAS DE CRACK. 
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM 
JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A 
PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...) HABEAS 
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 
EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
1. Conforme     orientação     há     muito     sedimentada   
nesta     Corte     Superior,     são     válidos     os     depoimentos   
dos     Policiais     em     juízo,     mormente     quando   
submetidos     ao     necessário     contraditório     e   
corroborados     pelas     demais     provas     colhidas     e   
pelas     circunstâncias     em     que     ocorreu     o     delito,     tal   
como     se     dá     na     espécie     em     exame  .
(...).”  (STJ- HC 168.476/ES, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, 
julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010), 
destaquei.

Ponto outro, não se pode olvidar que vigora no nosso 
Direito Penal o sistema da "livre convicção", ou da "verdade real" ou do 
"livre convencimento", segundo o qual o juiz forma seu entendimento pela 
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livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios valorativos e 
apriorísticos, sendo independente na sua escolha, aceitação e valoração, 
como vem expresso no art. 157 do Código de Processo Penal. 

Nesse diapasão, as provas angariadas ao longo da 
instrução criminal – em destaque os depoimentos dos policiais atuantes na 
prisão do denunciado e a quantidade da droga apreendida (103 pedras de 
crack), além do fato de o menor asseverar que Oswaldo fornecia drogas 
para  vender, conforme se pode perceber, evidenciam, com segurança 
necessária, a prática, pelo acusado, do crime de tráfico de drogas, pelo 
que deve ser mantida a sentença condenatória.

Ressalto ainda, que embora o recorrente não tenha sido 
visto em atos de mercancia propriamente dito, tal fato não tem o condão 
de desfigurar o tráfico, pois se trata de crime de conteúdo múltiplo, 
contemplando diversas condutas em seu tipo penal, tais como "guardar", 
"ter em depósito", “ vender” e “expor à venda”, o que restou devidamente 
demonstrado. 

Assim, diante da logicidade proporcionada pelo acervo 
probatório produzido ao longo da instrução, não há como acolher a 
pretensão absolutória, pela simplista negativa do réu/apelante, pois ao 
contrário do que alega a defesa, o acervo probatório coligido é mais do 
que suficiente para ensejar a condenação de Oswaldo Rodrigues da Silva – 
pelo delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto à arguição de nulidade posto que o menor 
delator, não poderia ser ao mesmo tempo “acusado”  e “testemunha de 
acusação”, igualmente sem razão, vejamos:

A delação do menor está em perfeita harmonia com os 
outros elementos  probatórios dos autos, ou seja, os depoimentos dos 
policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, foram coesos e sempre 
afirmando que o recorrente foi o autor do crime de tráfico, elementos que 
corroboram para o édito condenatório.

Saliente-se, ainda, que a orientação jurisprudencial é 
no sentido de que a delação tem  pleno valor probatório, sendo importante 
meio de prova para a responsabilização penal do corréu, quando aquele, 
sem intuito de se beneficiar como se verifica na espécie, confessa sua 
própria participação nos fatos incriminados, envolvendo também os 
demais que neles cooperaram como autores.

Acerca da possibilidade de condenação com base em 
depoimento de coautor do crime, tem se manifestado a nossa Corte Maior 
e o colendo Superior Tribunal de Justiça:
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EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. DELAÇÃO FEITA POR CO-RÉUS. 
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS 
NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL: VALIDADE. I. 
- Validade da prova feita na fase do inquérito 
policial, quando não infirmada por outros 
elementos colhidos na fase judicial. II. - HC 
indeferido. (STF, HC 82622, Relator(a):  Min. 
CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado 
em 08/04/2003, DJ 08-08-2003 PP-00088 
EMENT VOL-02118-02 PP-00394) 

ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. 
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM 
DELAÇÃO DE CORRÉU, REALIZADA NO INQUÉRITO 
POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ÉDITO REPRESSIVO QUE 
FAZ MENÇÃO A PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. 
EIVA NÃO VERIFICADA.
1. A despeito da afirmação de que o édito 
condenatório teria sido proferido exclusivamente 
com base em delação de corréu realizada durante 
o inquérito policial, tal situação não se verifica na 
hipótese, já que as instâncias ordinárias 
apoiaram-se também em elementos de prova 
colhidos no âmbito do devido processo legal.
ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS 
PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE 
DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 
ESTREITA DO MANDAMUS.
1. A alegada inexistência de provas idôneas a 
fundamentar a prolação de édito repressivo, o que 
ensejaria a pretendida absolvição, é questão que 
demanda aprofundada análise de provas, providência 
vedada na via estreita do remédio constitucional, em 
razão do seu rito célere e desprovido de dilação 
probatória.
2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do 
livre convencimento, em que o julgador, desde que de 
forma fundamentada, pode decidir pela condenação, 
não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame 
aprofundado de prova no intuito de se reanalisar as 
razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores 
formaram convicção pela prolação de decisão 
repressiva em desfavor do paciente.
Habeas corpus não conhecido.
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(STJ, HC 266.878/SP, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
18/06/2013, DJe 06/08/2013)

"HABEAS CORPUS. DELAÇÃO DO CO-RÉU. 
CONDENAÇÃO BASEADA NO CONJUNTO 
PROBATÓRIO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 
DO STJ E DO STF. ORDEM DENEGADA. 3. Firme, 
também, o entendimento deste STJ quando a 
inexistência de nulidades decorrente da delação do co-
réu, desde que o decreto condenatório seja lastreado, 
também, em provas outras. 4. Precedentes deste STJ e 
do STF". (STJ, HC 40984/RJ, Rel. Min. Hélio 
Quaglia Barbosa, DJU 15/08/02).

"A palavra do co-réu, condenado no mesmo processo, é 
importante elemento de convicção do juiz, quando se 
ajusta ao conjunto da prova dos autos, principalmente, 
se de forma veemente. Recurso conhecido e 
improvido." (STJ, 6ª Turma, REsp n.º 
194714/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 
v.u., j. 19.08.1999; DJU de 17.09.2001).

Grifos nossos. 

Dos Tribunais pátrios:

EMENTA: ROUBO QUALIFICADO - PROVAS 
CONCRETAS DE AUTORIA DELITIVA - DELAÇÃO DE 
CORRÉU - CONFISSÃO INQUISITORIAL - 
RETRATAÇÃO ISOLADA EM CONTEXTO 
PROBATÓRIO.
Se confessara o recorrente em fase 
inquisitorial a autoria do roubo, sendo-lhe 
atribuída a prática delitiva inclusive pelo 
corréu em delação levada a efeito na polícia, 
não tem lugar a edição de decreto absolutório 
lastreado em retratação isolada nos autos. 
(TJMG, Apelação Criminal  1.0024.10.129421-
3/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves 
Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento 
em 23/05/2013, publicação da súmula em 
05/06/2013) 

EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO 
LESÕES CORPORAIS GRAVES - ABSOLVIÇÃO - 
IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO 
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EXTRAJUDICIAL E DELAÇÃO DO CO-RÉU EM 
CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE 
PROVA - VALOR PROBANTE QUE DEVE SER 
PRESTIGIADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - 
COMPENSAÇÃO DE AGRAVANTES E ATENUANTES - 
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A delação 
do co-réu que, sem negar sua responsabilidade, 
incrimina também o outro acusado merece 
credibilidade, se em harmonia com outros 
elementos de prova, tais como as declarações da 
vítima e os depoimentos testemunhais. 2. Não se 
exige, para a verificação da co-autoria, que todos 
os agentes pratiquem, necessariamente, a ação 
descrita pelo verbo componente do núcleo do tipo, 
sendo suficiente a adesão ao plano criminoso e a 
ajuda àquele que, efetivamente, pratica a ação. 3. 
Verificada a concorrência de circunstâncias 
agravantes e atenuantes mister a compensação 
das mesmas pois nenhuma delas é preponderante, 
conforme artigo 67 do Código Penal. 4. A pena de 
multa tem que guardar proporcionalidade com a 
pena privativa de liberdade. (TJMG, Apelação 
Criminal  1.0145.11.045403-3/001, 
Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 
16/04/2013, publicação da súmula em 
15/05/2013) 

Destaques nossos.

Deste modo, conclui-se que a condenação do recorrente 
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes lastreia-se não 
apenas na delação do menor na fase policial, mas também no conjunto 
probatório produzido em juízo, situação esta que, a toda evidência, afasta 
o acolhimento do pedido de absolvição sustentada nas razões do apelo. 

Assim, tenho que o acervo probatório demonstrou 
suficientemente que as drogas mencionadas na exordial acusatória 
estavam sendo guardadas pelo recorrente e que ele fornecia drogas ao 
menor com a finalidade de mercancia, sendo imperioso manter, então, o 
decreto condenatório, no que tange ao crime previsto no art. 33 da Lei 
11.343/06.

DO PLEITO DE REDUÇÃO  DA PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA E DA PENA DE MULTA
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Como visto alhures, o  apelante requereu, de forma 
alternativa, a diminuição do valor da prestação pecuniária e da pena de 
multa.

Vejamos a dosimetria da pena aplicada ao recorrente:

A  pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo 
legal, ou seja,  05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 
(quinhentos) dias-multa. Na segunda fase manteve inalterada, diante da 
ausência de atenuantes e agravantes. Observou a presença da causa de 
diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, e reduziu a 
reprimenda em 2/3 (dois terços), totalizando em 01 (um) ano e 10 (dez) 
meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na razão de 
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto. 

Por fim, substituiu a pena corporal por duas restritivas 
de direitos, prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária no valor 
de 15 (quinze) salários mínimos.

Em relação ao pleito da redução da pena de multa, não 
merece guarida o pleito do recorrente, pois o magistrado a quo obedeceu 
o  critério  trifásico  e  aplicou a pena-base no mínimo legal, além de 
estabelecer o dia multa também no menor valor, ou seja, 1/30 do salário 
mínimo vigente à época do fato.

Contudo, pelo fundamento da redução da pena 
pecuniária, tenho que razão assiste ao apelante.

Frise-se, ab initio, que a substituição da pena privativa 
de liberdade foi realizada com estrita observância ao art. 44 do CP, tendo 
o magistrado primevo adotado medidas substitutivas previstas em lei – 
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, todavia, esta 
deve ser reduzida, porquanto injustificadamente exacerbada.

No caso vertente, fora fixada, para o réu,  a prestação 
pecuniária no valor de  15 (quinze) salários mínimos, quantum que, sem 
dúvida, é desproporcional à situação econômica do sentenciado, que 
trabalha  como  funcionário  em  uma  fábrica  de  calçado. De modo que 
impõe-se a redução para adequá-las às condições financeiras do acusado, 
possibilitando o adimplemento.

Ressalte-se, ademais, que não há fundamentação na r. 
sentença justificando a fixação do valor retromencionado – quinze salários 
mínimos. Em  contrapartida,  o  juiz  sentenciante  estabeleceu  o  valor 
unitário do dia-multa no mínimo legal, fazendo-o ao seguinte argumento: 
“O acusado apresenta-se como de poucas condições. Por esse motivo e 
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atendendo a sua situação econômica, estabeleço o valor do dia multa no 
mínimo legal,  1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.” (fls. 
102/108) – fato a indicar a precária condição financeira do apelante.

A propósito:

“(...) PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 
SUBSTITUTIVA - REDUÇÃO (…) II - Não tendo 
havido fundamentação na sentença quanto ao 
estabelecimento da prestação pecuniária em 
valor superior ao mínimo previsto, e havendo 
outros elementos que indicam a precária 
condição financeira do apelante, deve ser esta 
sanção substitutiva fixada no mínimo previsto no 
art. 45, §1º, do CP. (...).” (Apelação Criminal 
1.0440.10.002276-1/001, Relator(a): Des.(a) 
Eduardo Brum , 4ª Câmara Criminal, julgamento 
em 10/04/2013, publicação da súmula em 
18/04/2013 – ementa parcial). Destaquei.

Sem embargo, Celso Delmanto explicita que não há um 
critério definido em lei para a fixação do valor da pena alternativa de 
prestação pecuniária, podendo esta ser fixada entre 01 (um) e 360 
(trezentos e sessenta) salários mínimos com base, por exemplo, na 
extensão do dano à vítima, visto que a prestação pecuniária tem caráter 
eminentemente indenizatório, e nas condições econômicas do acusado, in 
verbis:  

“Seu valor será fixado pelo juiz entre um e trezentos e 
sessenta salários mínimos, havendo, a respeito, duas 
posições: a) deve ser suficiente para a prevenção e 
reprovação do delito, levando-se em conta  a situação 
econômica do condenado e a extensão dos danos 
sofridos pela vítima; b) deve ser considerado o valor do 
prejuízo da vítima, em face da natureza reparatória da 
prestação pecuniária.” (DELMANTO, Celso. Código 
Penal Comentado. 7 ed. Renovar: São Paulo, 
2007, p. 165).

Ora, na hipótese dos autos, o delito de tráfico de 
drogas é, de um lado, de perigo abstrato, vale dizer, a vítima sempre é 
considerada abstratamente: a sociedade; de outro, as condições 
econômicas do acusado não é boa, trabalhando numa fábrica de calçado.  

Além disso, o crime de tráfico de drogas já prevê 
elevada pena de multa, de sorte que a cumulação desta com a restritiva 
de direitos de prestação pecuniária no valor de 15 (quinze) salários 
mínimos mostra-se realmente acima das condições de pagamento do réu.
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Desse modo, dispensando maiores delongas, reduzo, 
o valor da prestação pecuniária substitutiva para o valor  de 02 
(dois)  salários  mínimos, que poderá, inclusive, a requerimento do 
sentenciado, ter seu pagamento parcelado pelo Juiz das Execuções.

Ante o exposto, em harmonia parcial com o parecer 
ministerial, REJEITO A PRELIMINAR E DOU PARCIAL PROVIMENTO, 
no sentido de reduzir o quantum da prestação pecuniária fixada na 
sentença para o valor de dois salários mínimos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva, revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões "Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho" da Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.  

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


