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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A 
SAÚDE PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE BEBIDA 
ALCOOLICA.  FALSIFICAÇÃO  DE  SELOS  DO 
IPI.  ENTREGA  A  CONSUMO  DE  WHISKY 
FALSIFICADO.  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO. 
APELO  DEFENSIVO.  MATERIALIDADE 
DEMONSTRADA  DE  MODO  IRREFUTÁVEL. 
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DE  TER  O  RÉU 
CONCORRIDO  PARA  A  FALSIFICAÇÃO  DA 
BEBIDA  ALCOÓLICA  E  DO  SELO.  MEROS 
INDÍCIOS.  INSTRUÇÃO  DEFEITUOSA. 
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO 
REO. ABSOLVIÇÃO. ENTREGA AO CONSUMO 
DE  BEBIDA  ADULTERADA.  PERFEITA 
ADEQUAÇÃO  AO  TIPO  PENAL.  AÇÃO 
DOLOSA.  INEXISTÊNCIA  DE  ERRO  DE 
PROIBIÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A 
MODALIDADE  CULPOSA.  IMPOSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.  APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo  meros  indícios,  prova  nebulosa  e 
geradora de dúvida quanto à participação do réu 
no  evento  delitivo,  sendo  esta  negada,  a  todo 
tempo, pelo acusado, a absolvição é medida que 
se impõe,  em observância ao princípio  in  dubio 
pro reo.

Aquele  que  entrega  a  consumo,  ainda  que  de 
modo  gratuito,  bebida  alcoólica  que  sabe  ser 
adulterada,  enquadra-se  na  prática  delitiva 
descrita  no  artigo  272,  §§1º-A e  1º  do  Código 
Penal.
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Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  por  unanimidade,   em  DAR PROVIMENTO PARCIAL AO  APELO 
PARA ABSOLVER O RÉU APENAS PELO CRIME DO ART. 272, § 1º-A DO 
CP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  142)  manejada, 

tempestivamente, por Osmando Batista Vieira de Sousa face a sentença de 

fls. 131/138, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Sousa 
que  condenou-o a uma pena de  04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 272, §1º-A do Código 
Penal, mais 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, pelo ato delitivo elucidado 

no artigo 293, §1º, inciso I do Estatuto Penal Substantivo, resultando uma 

pena definitiva final de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime 
semiaberto,  e  20  (vinte)  dias-multa,  ante  o  reconhecimento  do  concurso 

material (artigo 69 do CP).

Em suas razões recursais (fls. 142/146), afirmou inexistir um firme 

conjunto  probatório  nos  autos  a  indicar  que  o  apelante  fabricasse  e 

comercializasse bebida falsificada,  requerendo,  em seguida,  sua absolvição, 

por ausência de dolo, ou a desclassificação do tipo penal do artigo 272, §§1º-A 

e 1º do Código Penal para o indicado no §2º do mesmo artigo, com a posterior 

suspensão do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95.

Sustentou, para tanto,  inexistir  prova de que o produto por ele 

adquirido, com erro de proibição (erro sobre a ilicitude do fato), seria nocivo à 

saúde  humana,  não  tendo  o  laudo  pericial  sido  conclusivo  quanto  a  esta 

matéria, motivo pelo qual deveria ser o tipo desclassificado para o de produto 

avariado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por fim, caso não atendidos os requerimentos anteriores, suplicou 

pela  conversão  do  regime  de  cumprimento  da  pena  eis  que  o  magistrado 

primevo não teria considerado suas condições pessoais favoráveis ao impor 

como regime inicial o semiaberto, quanto ao delito do artigo 293, §1º, inciso I 

do Código Penal.

Contra-arrazoando (fls. 148/151), o Representante do Ministério 

Público  a quo requereu a manutenção da sentença objurgada em todos os 

seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 156/159, 

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu 

denúncia em desfavor de Osmando Batista Vieira de Sousa, dando-o como 

incurso nas sanções penais do artigo 272, §§1º-A e 1º e artigo 293, inciso I, 
ambos  do  Código  Penal por,  no  dia  31  de  dezembro  de  2008,  após 

investigações policiais decorrentes de denúncia anônima,  ter sido apreendido 

12 (doze) litros de uísque por ele falsificados, tanto à substância, quanto ao 

lacre.

Processado, regularmente, o feito, o Juízo primevo condenou-o a 

uma  pena  de  04  (quatro)  anos  de  reclusão e  10  (dez)  dias-multa,  pela 

prática do crime capitulado no artigo 272, §§ 1º-A e 1º do Código Penal, mais 

02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa,  pelo ato delitivo elucidado no  artigo 
293,  §1º,  inciso  I  do  Estatuto  Penal  Substantivo,  resultando  uma  pena 

definitiva final  de  06 (seis)  anos de reclusão,  a ser  cumprida no regime 

Desembargador João Benedito da Silva
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semiaberto,  e  20  (vinte)  dias-multa,  ante  o  reconhecimento  do  concurso 

material (artigo 69 do CP).

Irresignado, veio o réu a apelar, requerendo sua absolvição, por 

ausência de dolo, ou, caso esse não seja o entendimento adotado, que, ao 

menos, se reconheça a desclassificação do tipo penal do artigo 272, §§1º-A e 

1º do Código Penal para o indicado no §2º do mesmo artigo, com a posterior 

suspensão do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95.

Foi a ele imputada a prática dos seguintes crimes:

Art.  272.  Corromper,  adulterar,  falsificar  ou  alterar 
substância  ou  produto  alimentício  destinado  a 
consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe 
o valor nutritivo.
§1º-A.  Incorre nas  penas deste artigo  quem fabrica, 
vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para 
vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a 
consumo  a  substância  alimentícia  ou  o  produto 
falsificado, corrompido ou adulterado.
§1º.  Está sujeito às mesmas penas quem pratica as 
ações  previstas  neste  artigo  em  relação  a  bebidas, 
com ou sem teor alcoólico.

Art. 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:
[…]
§1º. Incorre na mesma pena quem:
I – usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis 
falsificados a que se refere este artigo.

A materialidade, quanto à adulteração, se fez demonstrada pelo 

auto de apresentação e apreensão de fl. 10, bem como pelo exame pericial 

grafotécnico de fls. 42/47 - o qual constatou a falsidade dos 12 (doze) selos das 

garrafas  de  whisky – e  os  certificados Oficiais  de  análise  de  orientação nº 

6/2010/0867 (fls. 56/79), todos  indicando a mesma conclusão:

Amostra representativa de 1000ml. Análise solicitada 
pelo  Ofício  SIPAG-DR/PB  nº  1355  datado  de 
26/05/2010,  como  Orientação  Técnica  a  apreensão 
realizada pela 2ª Delegacia Distritral de Polícia Civil de 

Desembargador João Benedito da Silva
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Sousa-PB. Produto em desacordo com o Decreto nº 
6.871 de 04/06/2009 que regulamenta a Lei nº 8.918 
de 14/04/1994, por apresentar depósito e odor não 
característico do produto. (fl. 56)

Por  sua  vez,  de  acordo  com  o  exposto  pelo  PM  José  de 
Arimatéia  Barbosa em  suas  declarações  extrajudiciais  a  apreensão  do 

material se deu do seguinte modo:

QUE no dia 31 de dezembro de 2008, por volta das 
11h30min,  tomou  conhecimento  que  o  popular 
conhecido  por  MACAXEIRA conduzia  na  cabina  de 
sua camioneta uma caixa de UISQUE supostamente 
falsificado de forma que na Rua Silva Mariz realizou 
uma abordagem ao referido e o indagou se o mesmo 
conduzia  algum  produto  ilícito,  tendo  o  mesmo 
respondido  que  não;  QUE  o  popular  MACAXEIRA 
informou que havia pego uma caixa enrolada em uma 
saco preto que havia pego no POSTO PAI ASSIS e 
deveria entregá-la a JOÃO DAS DORES, residente no 
Sítio Bonfim, Vieirópolis-PB, tendo afirmado ainda que 
tal caixa fora pega com o frentista JOSÉ MARCELO 
CANDIDO e que no seu interior haveria supostamente 
um motor bomba; QUE o MACAXEIRA informou que 
a  caixa  era  uma  encomenda  mandada  de 
OSMANDO BATISTA VIEIRA DE SOUSA (SAQUETA) 
para o JOÃO DAS DORES; QUE o depoente pediu a 
MACAXEIRA  para  mostrá-la  e  abrir  a  caixa  que 
levava,  momento em que ficou demonstrado que se 
tratava  de  uma  caixa  contendo  12  (doze)  litros  de 
UISQUE  TEACHER´S;  QUE  o  MACAXEIRA  ficou 
surpreso  com  o  conteúdo  da  caixa;  QUE o  próprio 
MACAXEIRA passou  ai  informação  que  JOÃO DAS 
DORES revenderia o UISQUE pelo valor de R$15,00 
aos  populares  do  Sítio  Bonfim;  QUE  não  tem 
conhecimento se o UISQUE apreendido é falsificado 
ou  que  o  seja  colocado  uma  bebida  alcoólica  de 
qualidade  e  preço  inferior  no  litro  do  UISQUE 
TEACHER´S  para  vendê-lo  mais  caro;  QUE  tem 
conhecimento  que  a  bebida  apreendida  fora 
manipulado e/ou falsificada no interior da casa do 
OSMANDO BATISTA VIEIRA DE SOUSA (SAQUETA) 
[…]  QUE  não  fora  possível  prender  OSMANDO 
BATISTA  VIEIRA  DE  SOUSA  (SAQUETA)  pois  o 
mesmo  quando  soube  da  operação  policial  foragiu. 
(fls. 13/14) (grifei)

Em Juízo confirmou:

Desembargador João Benedito da Silva
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Que  o  depoente  tomou  conhecimento  de  que  o 
acusado estava produzindo artesanalmente whisky na 
sua residência, de forma ilícita; que passou a apanhar 
informações  e  no  dia  do  fato  recebeu  aquela 
informação dando conta de que ele havia fabricado 
uma caixa de whisky e que a mercadoria estava 
sendo conduzida no carro de linha do motorista 
“Macaxeira” e seria entregue ao sr. João das Dores 
no  município  de  Vieirópolis;  que  diligenciou  e 
encontrou  o  referido  carro  na  rua  Silva  Mariz,  o 
abordou,  expôs  para  o  motorista  o  que  estava 
acontecendo e com a permissão dele vistoriou o carro 
e encontrou uma caixa,  então solicitou  ao motorista 
que  o  acompanhasse  até  o  interior  de  um 
estabelecimento comercial  ali  vizinho e lá  abriram a 
caixa,  onde  estavam  acondicionados  12  litros  de 
whisky  da  marca  Teachers;  que  todos  os  litros 
estavam  lacrados,  inclusive  com  selo  e  mesmo 
assim  o  depoente  apreendeu  a  mercadoria, se 
dirigiu até o Posto Pai Assis, onde teria sido apanhada 
a mercadoria a fim de efetuar a prisão do acusado que 
trabalhava no Comércio Miro Material de Construção; 
que  cautelosamente  chegou  àquele  estabelecimento 
entrando por uma porta enquanto o seu comandado 
entrava por outro, momento em que se aproximava o 
acusado  “Saqueta”  em  uma  moto  e  saiu  em  alta 
velocidade, fugindo da ação policial;  que o depoente 
tem conhecimento de que o acusado produzia e 
comercializava  bebida  falsificada  a  algum tempo 
[…] que  o  depoente  recebeu  a  informação 
anonimamente e que dava conta de que o whisky 
era fabricado na casa do acusado. (fl. 113) (grifei)

O  PM  Adênio  Batista  da  Silva ratificou  a  supramencionada 
versão:

QUE no dia 31 de dezembro de 2008, por volta das 
11h30min,  juntamente  com  o  CB  PM  ARIMATÉRIA 
tomaram conhecimento que o popular conhecido por 
MACAXEIRA conduzia  na  cabina  de  sua  camioneta 
uma caixa  de  UISQUE supostamente  falsificado,  de 
forma  que  na  Rua  Silva  Mariz  realizou  uma 
abordagem  ao  referido  e  o  indagou  se  o  mesmo 
conduzia  algum  produto  ilícito,  tendo  o  mesmo 
respondido  que  não;  QUE  o  popular  MACAXEIRA 
informou que havia pego uma caixa enrolada em um 
saco preto que havia pego no POSTO PAI ASSIS e 
deveria entregá-la a JOÃO DAS DORES, residente no 
Sítio  Bonfim,  Vieirópolis  – PB,  tendo afirmado ainda 
que  tal  caixa  fora  pego  com  o  frentista  JOSÉ 

Desembargador João Benedito da Silva
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MARCELO CANDIDO e que  no seu  interior  haveria 
supostamente um motor bomba; QUE o MACAXEIRA 
informou  que  a  caixa  era  uma  encomenda 
mandada  de  OSMANDO  BATISTA  VIEIRA  DE 
SOUSA  (SAQUETA)  para  o  JOÃO  DAS  DORES; 
QUE o cabo ARIMATÉRIA pediu a MACAXEIRA para 
mostrar  a  caixa  e  abri-la,  momento  em  que  ficou 
demonstrado que se tratava de uma caixa contendo 12 
(doze)  litros  de  UISQUE  TEACHER´S;  QUE  o 
MACAXEIRA ficou surpreso com o conteúdo da caixa; 
QUE não tem conhecimento se o UISQUE apreendido 
é  falsificado  ou  que  o  seja  colocado  uma  bebida 
alcoólica  de  qualidade  e  preço  inferior  no  litro  do 
UISQUE TEACHER´S para vendê-lo mais caro; QUE 
tem conhecimento  que  a  bebida  apreendida  fora 
manipulado e/ou falsificada no interior da casa do 
OSMANDO BATISTA VIEIRA DE SOUSA (SAQUETA) 
[…] QUE no momento em que o CABO ARIMATÉIA 
estava  fazendo  diligência  no  intuito  de  prender 
OSMANDO BATISTA VIEIRA DE SOUSA (SAQUETA) 
estava chegando no local o depoente pediu ao mesmo 
que  parasse  a  motocicleta  e  descesse,  todavia  o 
mesmo acelerou a motocicleta e empreendeu fuga […] 
(fls. 15/16) (grifei)

Que o depoente foi solicitado pelo cabo Arimatéia para 
proceder  um  levantamento  da  produção  ilegal  de 
whisky  nesta  cidade  de  Sousa;  que  após  colher 
informações, naquele dia acompanhou a diligência que 
resultou  na  apreensão  de  uma  caixa  de  litros  de 
whisky falsificado; que a pessoa que conduzia aquela 
mercadoria,  falou  que  tinha apanhado  no Posto  Pai 
Assis  de  um  popular  conhecido  “Saqueta”;  que  se 
dirigiu ao Posto com a mercadoria e ali foi informado 
que o  responsável  pela  mercadoria  era  o  “Saqueta” 
que trabalhava no Miro Material  de  Construção e  lá 
recebeu a informação de que ele havia se ausentado; 
que alguns instantes depois se aproxima o “Saqueta” 
numa  moto;  que  os  policiais  ordenaram  que  ele 
parasse e ele saiu em desabalada velocidade; que as 
informações  davam conta  de  que  o  produtor  do 
whisky falsificado era o “Saqueta”; que os litros de 
whisky  estavam  lacrados  e  foram  entregues  ao 
delegado para as providências cabíveis; que a caixa 
que continha os whisky possuía identificação; que não 
se recorda qual a marca do whisky […] que segundo 
informações  do  Cabo  Arimatéria  aquele  whisky 
fora  fabricado  na  casa  de  “Saqueta”  e  essas 
informações  chegaram  até  o  cabo  Arimatéia 
através de um informante […]. (fl. 114) (grifei)

Desembargador João Benedito da Silva
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José Alves da Silva (Macaxeira), pessoa que conduzia a caixa 

com os 12 (doze) litros de whisky, quando ouvido perante a autoridade policial, 

afirmou:

[…] QUE no dia 31 de dezembro de 2008, por volta 
das  8h00min,  encontrava-se  no  Comércio  Miro 
Materiais de Construção quando fora procurado por 
SAQUETA tendo  este  pedido  ao  declarante  para 
levar  uma  encomenda  para  JOÃO  DAS  DORES; 
QUE o declarante encontrou [sic] o veículo no POSTO 
PAI ASSIS momento em que SAQUETA colocado [sic] 
no  carro  do  declarante  uma  caixa  enrolada  em um 
saco  plástico  preto,  tendo  o  SAQUETA informado 
que dentro da caixa havia um motor bomba […] por 
volta  das  11h00min,  o  mesmo  fora  abordado  pelo 
policial  militar  ARIMATÉA, tendo este perguntado ao 
declarante se o mesmo levava no carro produto ilícito; 
QUE  o  declarante  ficou  surpreso  e  disse  que  não 
levava  nada  ilícito,  momento  em  que  ARIMATÉIA 
informou  que  o  declarante  levava  uma  caixa  de 
UISQUE falsificado; QUE ARIMATÉIA abriu a caixa e 
realmente  encontrava-se  no  interior  da  mesma  12 
(doze)  litros  de  UISQUE;  QUE a  caixa  de  UISQUE 
apreendida  no  dia  31  de  dezembro  de 2008  fora  a 
primeira vez que levou encomenda de SAQUETA para 
o  sítio; QUE conhece  JOÃO DAS DORES e  sabe 
informar  que  o  mesmo não  é  comerciante;  QUE 
não  sabe  informar  se  JOÃO  DAS  DORES vende 
UISQUE,  assim  como  nunca  ouviu  falar  que  o 
mesmo praticasse tal comércio; QUE o frentista do 
POSTO PAI  ASSIS de nome MARCELO presenciou 
quando  SAQUETA colocou  o  UISQUE  no  carro  do 
declarante;  QUE  o  declarante  tem  um  pequeno 
comércio de cereais e bebidas no Sítio Pinhão zona 
rural  de Vieirópolis-PB, todavia nega que o UISQUE 
apreendido fosse para ser vendido em seu comércio. 
(fls. 17/18) (grifo nosso)

Em sede judicial, relatou:

Que  à  época  do  fato  o  depoente  guiava  uma 
caminhonete  D-20  que  fazia  o  transporte  de 
passageiros  desta  cidade  para  o  Sítio  Pinhão  no 
município  de Vieirópolis;  que naquele  dia  ao passar 
próximo ao posto  Pai  Assis,  nesta  cidade,  no  bairro 
Jardim  brasília,  foi  solicitado  pelo  acusado  para 
levar uma caixa contendo um motor e entregar ao 
senhor João das Dores, no sítio Bonfim, município 

Desembargador João Benedito da Silva
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de Vieirópolis; que o depoente acondicionou a caixa 
na cabine do carro e seguiu. Porém ao chegar na rua 
Silva  Mariz  foi  abordado  por  policiais  que  disseram 
que o depoente estava conduzindo um material ilícito; 
que o depoente falou que não, que apenas levava uma 
caixa com um motor; que os policiais abriram a caixa e 
constataram que dentro existiam 12 litros de whisky; 
que a caixa foi apreendida pelos policiais e os mesmos 
falaram que iam à procura do acusado, pois ele era o 
responsável;  que  o  depoente  seguiu  a  viagem  pois 
estava  com  o  carro  com  a  lotação  completa  de 
passageiros  e  depois  compareceu  à  delegacia  para 
esclarecimentos;  que  a  caixa  estava  lacrada  e  não 
indicava ser de bebidas, muito menos de whisky; que 
o  depoente  viu  que  os  litros  de  whisky  estavam 
lacrados  e  se  tratavam  da  marca  Teachers;  que  o 
depoente  conhecia  o  “Saqueta”,  o  acusado,  como 
funcionário  da  loja  de  material  de  construção.  Que 
conehce o acusado a quatro ou cinco anos; que foi a 
primeira  vez  que  o  depoente  conduziu  uma 
encomenda  do  acusado; que  não  tinha 
conhecimento de que o acusado era falsificador de 
bebidas,  até  porque  se  soubesse  não  teria 
aceitado a proposta; que não teve conhecimento de 
outro ato ilícito  cometido pelo acusado […].  (fl.  115) 
(grifei).

José Marcelo Canidio Bezerra testemunhou o ocorrido: 

QUE no dia 31 de dezembro de 2008, por volta das 
7h00min,  encontrava-se  trabalhando  no  Posto  Pai 
Assis, nesta cidade, quando SAQUETA chegou numa 
motocicleta e deixou uma caixa de papelão enrolada 
no  saco  plástico  preto  e  disse  ao  depoente  que  o 
popular  conhecido  por  MACAXEIRA  passaria  mais 
tarde  e  pegaria  a  citada  caixa;  QUE,  por  volta  das 
10h00min do citado dia, o MACAXEIRA, que tem uma 
camioneta D-20 que faz a “linha” para o Sítio Pinhão, 
Vieirópolis-PB, chegou ao posto, momento em que o 
SAQUETA,  que  estava  trabalhando  numa  loja  de 
materiais de construção em frente ao posto, também 
se aproximou e conversou com o MACAXEIRA;  QUE 
SAQUETA disse ao MACAXEIRA que a citada caixa 
era  para  ser  entregue  a  uma  pessoa;  QUE  o 
depoente não lembra o nome da pessoa a quem 
MACAXEIRA teria  que  entregar  o  caixa;  QUE  a 
pedido de SAQUETA o depoente pegou a caixa e a 
colocou em cima do carro de MACAXEIRA; QUE o 
depoente não sabia  do que [sic]  tinha dentro da 
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caixa; QUE só veio a ter conhecimento de que dentro 
da caixa havia UISQUE por volta das 11h00m, quando 
o MACAXEIRA retornou juntamente com a polícia. (fl. 
23) (grifo nosso)

O  Sr.  João Antônio de Freitas, popularmente conhecido como 

“João  das  Dores”, suposto  destinatário  dos  litros  da  bebida  alcoólica 

apreendida, afirmou:

QUE  não  encomendou,  pediu  e/ou  comprou  ao 
popular  conhecido  por  SAQUETA quaisquer  tipo 
de bebida alcoólica; QUE no dia 02 de janeiro  de 
2009 tomou conhecimento, pelo rádio, que no dia 31 
de dezembro de 2008, a polícia havia apreendido uma 
caixa de UISQUE falso em poder de MACAXEIRA e 
que, segundo noticiado, o referido produto era para ser 
entregue ao declarante; QUE ficou muito surpreso do 
que  fora  noticiado  na  rádio  pois  entre  o  dia  31  de 
dezembro de 2008 e o dia 02 de janeiro de 2009 o 
MACAXEIRA passou em frente a casa do declarante e 
não  lhe  comunicou  nada;  QUE  seria  prudente  por 
parte de MACAXEIRA já que o mesmo conduzia uma 
mercadoria para lhe entregar, que parasse o carro e 
lhe  comunicasse,  dizendo:  “eu  vinha  trazendo  uma 
mercadoria para vocês (JOÃO DAS DORES), a pedido 
de  SAQUETA  e  quando  esta  trazendo  a  polícia 
apreendeu  tal  produto”;  QUE  não  conhece  e  nem 
sabe quem é a pessoa de SAQUETA; QUE não tem 
comércio; QUE tem conhecimento que o MACAXEIRA 
tem dois mercadinhos, sendo um no sítio pinhão e um 
outro  no  sítio  campo  Alegra,  ambas  comunidades 
localizadas no município de Vieirópolis-PB. (fls. 21/22) 
(grifei)

QUE o depoente foi surpreendido com o envolvimento 
do  seu  nome  nesse  caso;  que  é  agricultor  e  não 
comercializa  whisky,  como  também  consome  muito 
pouca  bebida  alcoólica;  que  não  havia  feito 
encomenda  de  bebida;  que  não  conhecia  o 
acusado e sequer tinha conhecimento de que ele 
trabalhava  no  comercial  Miro  Material  de 
Construção;  que naquela  época o  depoente estava 
realizando uma construção de uma casa e comprou 
grande parte do material naquele comércio; que tem 
conhecimento  de  que  o  acusado  trabalhava  no 
comércio, no entanto, ficava no setor de depósito, pois 
nunca o viu no balcão da loja […]. (fl. 116)
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A testemunha arrolada pela Defesa, Jader Gomes Machado, por 

sua vez, negou ter ciência de qualquer prática delitiva pelo réu:

[…]  QUE não tem conhecimento  de que o  acusado 
realizava falsificação de whisky ou outra bebida […] 
que  o  depoente  às  vezes  frequentava  a  casa  do 
acusado e tinha acesso a todos os seus cômodos e 
nunca viu litros de bebida ou apetrechos utilizáveis na 
fabricação ou enchimento de vasilhames”. (fl. 117)

O réu Osmando Batista Vieira de Sousa (SAQUETA) recusou, 

perante  a  autoridade  policial,  a  autoria  dos  atos  delitivos  a  ele  imputados, 

expondo  que  o  whisky  teria  sido  adquirido  de  um  terceiro  e  não  por  ele 

fabricado:

QUE no final do ano de 2008, estava no seu local de 
trabalho  (MIRO  MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO), 
Sousa/PB,  quando  chegou  um  homem  em  um 
caminhão  e  ofereceu  uma  caixa  com  12  (doze) 
litros  de  UISQUE  TEATCHER´S  pelo  valor  de 
R$200,00 (duzentos reais); QUE o interrogado não 
conhecia  o  homem  do  caminhão  e  esse  fora  a 
primeira  e  única  vez  que  teve  contato  com  o 
mesmo; QUE o interrogado comprou a citada bebida; 
QUE o  UISQUE passou  alguns  dias  guardados  em 
sua casa, todavia, no final do ano de 2008, mandou, 
através  do  popular  MACAXEIRA,  a  caixa  de 
UISQUE para ser entregue na casa de JOÃO DAS 
DORES; QUE o  interrogado  juntamente  com JOÃO 
DAS DORES, iriam consumir a citada bebida na noite 
de final de ano no Sítio Bonfim, Vieirópolis/PB, pois o 
JOÃO DAS DORES iria matar um carneiro e realizar 
um churrasco  na  citada  noite;  QUE conhece  JOÃO 
DAS DORES desde 2008 e é conhecido do mesmo; 
QUE não se considera amigo de JOÃO DAS DORES 
[…]  QUE JOÃO DAS DORES não pagou nenhum 
valor  pelo UISQUE; QUE JOÃO DAS DORES não 
sabia a procedência do UISQUE e nem a quem o 
interrogado  o  havia  adquirido;  QUE  JOÃO  DAS 
DORES  nem  sabia  que  o  interrogado  havia 
mandado o UISQUE por MACAXEIRA para a casa 
dele;  QUE  ficou  certo  que  o  interrogado  levaria  a 
bebida  da  festa,  mas  não  disse  quando  nem  a 
quantidade. (fls. 80/81) (grifo nosso)
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Em sede judicial, manteve sua versão:

QUE  não é verdadeira a imputação que lhe é feita 
[…]  que  o  interrogado  era  funcionário  da  loja  Miro 
Material  de  Construção  e  lá  mesmo  conseguiu 
comprar de um caminhoneiro uma caixa de whisky 
pelo  valor  de  R$200,00; que  guardou  aquela 
mercadoria em casa; que o interrogado fazia entregas 
da  loja  e  por  várias  vezes  entregou  material  de 
construção na casa do senhor João das Dores e uma 
vez ele falou que ia fazer uma festa no final do ano; 
que quando faltavam apenas 06 dias para o final 
do  ano  o  interrogado  resolveu  mandar  aquela 
caixa de bebidas para a casa de João das Dores, 
mesmo sem ser solicitado e muito menos sem ter 
avisado ao João das Dores; que naquele dia chegou 
cedo  para  o  trabalho,  em  sua  moto,  conduzindo  a 
caixa de whisky; que deixou a caixa no Posto Pai Assis 
que fica em frente à loja onde trabalhava e solicitou ao 
frentista  de  nome  Marcelo  que  remetesse  aquela 
mercadoria pelo motorista “Macaxeira” para a casa de 
João das  Dores  em Vieirópolis;  que  em seguida  foi 
trabalhar; que foi informado que a caixa de bebidas foi 
apreendida  quando  estava  sendo  conduzida;  que  o 
interrogado recebeu a notícia quando estava em casa; 
que  posteriormente  compareceu  à  delegacia  para 
prestar  esclarecimentos;  que não  chegou  a  fugir  de 
ação policial; que não fabricou a bebida indicada [...] 
(fls. 118/119) (grifei)

Ab  initio,  há  de  se  atentar  que  o  Órgão  Ministerial,  na  peça 

acusatória inicial, imputou-lhe a ação de fabricar bebida alcoólica adulterada e 

entregá-la ao consumo, bem como falsificar o selo do lacre do produto.

Quanto  ao  ato  de  “fabricar”  percebe-se  inexistir  nos  autos 

qualquer elemento a constatar, de modo irrefutável, tal ação por parte do réu, 

existindo,  tão  somente,  informações  adquiridas  por  denúncia  anônima,  não 

ratificadas por qualquer outra prova.

Neste contexto, há de se sublinhar a falha na investigação policial 

eis que inexiste nos autos qualquer menção a uma possível medida de busca 

na residência do indigitado, a fim de se apreender objetos que corroborassem 

com a acusação.
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Nessa senda, especificamente quanto o ato de “fabricar”, estando 

as afirmações dos policiais isoladas de todo o contexto probatório,  sendo a 

versão defensiva uniforme no sentido de que o réu teria adquirido os 12 (doze) 

litros de whisky por intermédio de um caminhoneiro, e não os fabricado, deve 

ser ele, irrefutavelmente, absolvido, à luz do princípio in dubio pro reo.

Vale salientar  que,  é  até possível  que o réu tenha fabricado a 

bebida  alcoólica  apreendida,  contudo,  tal  situação  não  restou  seguramente 

comprovada, sendo que, de outra banda, ao réu sempre se atribuirá o benefício 

da dúvida.

Aliás, é de sabença comezinha que “uma condenação criminal, 

com todos os seus gravames e consequências, só pode ser considerada com 

apoio  em prova  cabal  e  estreme de  dúvidas,  sendo  que  as  presunções  e 

indícios,  isoladamente  considerados,  não  se  constituem  em  prova  dotada 

dessas qualidades, de modo a serem insuficientes para amparar a procedência 

da denúncia” (RJTACrim-SP 17/149).

Desta forma, reafirmo: o material probatório não permite que se 

conclua,  com  a  certeza  desejada  e  exigível,  que  os  fatos  imputados  ao 

apelante tenham, realmente, ocorrido da forma como descritos na denúncia.

E  não  existindo,  portanto,  provas  suficientes  a  demonstrar  a 

prática do crime de fabricar bebida alcoólica adulterada, contida no artigo 272, 

§§1º-A e  2º  do  Código  Penal,  imputado  ao  acusado,  há  que  se  aplicar,  o 

princípio do in dubio pro reo, vez que as provas constantes nos autos não são 

contundentes o bastante para ensejar a condenação criminal.

Se inexiste prova da adulteração da bebida, muito menos há que 

se falar na falsificação do selo do lacre do produto, devendo ser decretada 

a absolvição do réu do tipo do artigo 293, I do Código Penal, pelos mesmos 
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fundamentos supramencionados.

Em contrapartida, no que se refere à entrega ao consumo, vê-se 

que a ação descrita  nos autos se subsume perfeitamente ao tipo penal  do 

artigo 272,  §§1º-a e 1º  do Estatuto  Penal  Substantivo,  litteris:  “de qualquer 

forma,  distribui  ou  entrega  a  consumo  substância  alimentícia  ou  o  produto 

falsificado, corrompido ou adulterado.”

Sublinha-se que o tipo a ele  imputado requer  ação dolosa,  ou 

seja, que tenha o agente querido o resultado ou assumido o risco de produzi-lo 

(artigo 18, inciso I do Código Penal).

Neste diapasão, para que seja imputada ao réu a prática delitiva 

far-se-ia  imprescindível  a  comprovação de  que  tinha  ele  ciência de  que  a 

bebida  alcoólica  entregue  ao  Sr.  José  Alves  da  Silva  (Macaxeira)  era 

adulterada, o que restou convincentemente demonstrado nos autos.

Ora,  da  versão  apresentada  pelo  réu,  podemos  partir  da 

pressuposição de que qualquer pessoa em seu lugar (“homem médio”) saberia 

que a bebida alcoólica vendida por um caminhoneiro desconhecido, às portas 

de  seu  trabalho,  seria  adulterada,  não  havendo  de  se  falar  em  erro  de 

proibição.

Diante  da  presença  do  dolo,  não  há  que  se  falar  em 

desclassificação para a modalidade culposa descrita no §2º do artigo 272 do 

Estatuto Penal Substantivo.

Logo,  ao  enviar  para  consumo bebida  alcoólica  que  sabia  ser 

adulterada ao Sr.  João das Dores (ainda que mediante  o desconhecimento 

deste), ainda que a título gratuito, veio ele a praticar o crime descrito no artigo 

272, §§1º-A e 1º do Código Penal, devendo, assim, ser mantida a pena de 04 

(quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime, inicialmente, aberto, e 10 
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(dez)  dias-multa,  imposta,  corretamente,  pelo  magistrado  primevo,  com 

observância do que lecionam os artigos 59 e 68 do mesmo Estatuto.

Forte  em tais  razões,  dou provimento  parcial  ao apelo para 

absolver o réu Osmando Batista Vieira de Sousa das imputações declinadas 

na  denúncia  quanto  à  falsificação  de  selos  do  IPI  e  fabricação  de  bebida 

alcoólica adulterada (artigo 272, §§1º-A e 1º e artigo 293, I do CP), nos moldes 

do artigo 386, V do CPP, ou seja, por inexistir prova de ter o réu concorrido 

para a infração penal.

Mantenho a condenação em 04 (quatro) anos de reclusão, a 
ser cumprida no regime, inicialmente, aberto, mais 10 (dez) dias-multa, 

pela  prática  do  crime  delineado  no  artigo  272,  §1º-A e  1º,  na  modalidade 

“entregar ao consumo.

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. Luiz Silvio Ramalho Júnior 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 28 (vinte e  oito) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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