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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001979-75.2013.815.0251 – 6ª Vara Mista de
Patos/PB.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Alison Andro de Araújo Gomes (Adv. José Humberto Simplício de Sousa
– OAB/PB 10.179)
APELADO: Ministério Público Estadual

TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERÁVEL. AUTORIA E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  CONDENAÇÃO.
APELO.  PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  MEIO  DE
PROVA  IDÔNEO.  FRAGILIDADE  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO  NÃO  DEMONSTRADO.  SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, ante
a  elevada  quantidade  da  droga  apreendida  ser
suficiente  para  configurar  o  crime  de  tráfico,  e
inexistindo  nos  autos  prova  das  alegações
produzidas  no  recurso,  impõe-se  manter  a
condenação, em todos os seus termos.

Embora  o  juiz  possa  decidir  pelo  seu  livre
convencimento, a decisão deve ser fundamentada e
de acordo com os elementos trazidos aos autos, de
forma  que  mesmo  havendo,  na  esfera  judicial,
apenas os depoimentos dos policiais que efetuaram
o  flagrante,  estes  constituem  meio  idôneo  para
embasar a condenação. Logo, não se pode alegar
fragilidade  do  conjunto  probatório,  sobretudo,
quando  a  decisão  é  coerente  com  as  provas
colhidas no curso da ação penal.

VISTOS, relatados e discutidos os autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  ao  recurso  para
manter  integralmente  a  condenação  imposta, em  harmonia  com  o  parecer
Ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Penal, iniciada através de denúncia formulada
pelo Ilustre Representante do Ministério Público, com assento na Sexta Vara da
Comarca de Patos/PB, em face de ALISON ANDRO DE ARAÚJO GOMES, preso em
flagrante, no dia 17/03/2013, por volta das 11h, portando uma arma de fogo de uso
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permitido  sem  autorização,  e  com  uma  grande  quantidade  de  substância
entorpecente, vulgarmente conhecida por maconha.

Na revista, os policiais encontraram um revólver Taurus, calibre
38, munições, vários celulares, certa quantia em dinheiro e uma grande quantidade
de  substância  entorpecente,  com  mais  de  um  quilo,  como  se  pode  ver  dos
documentos de fls. 11/13. Diante de tais fatos, a denúncia foi formulada visando a
condenação do réu pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 14
da Lei 10.826/03.

Na esfera policial, o apelante confessou ter fugido dos policiais, e
adentrado numa residência apenas com o intuito de se esconder, e que toda a droga
apreendida era dele, por ser viciado (fl. 08), não atribuindo aos demais qualquer
participação.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 57/58), sendo positivo
para maconha. E, Laudo de Exame de Eficiência de Disparos de Arma de Fogo e
Munição (fls. 61/62), também positivo.

Defesa prévia (fls. 72/73).

Em 19/06/2013 a denúncia foi recebida.

No interrogatório em juízo, o réu negou todos os fatos ditos na
Delegacia, afirmando que não fora ouvido, apenas assinando o termo sob coação (fls.
93/95).

Oitiva testemunhal (fls. 96/97).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 134/139), e pelo réu
(fls. 141/143).

Sentença condenando o acusado, pelos crimes contidos nos arts.
33, caput, da Lei 11.343/06, e 14 da Lei 10.826/03, a cumprir pena definitiva de 06
(seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto,
além de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias multa. A douta magistrada concedeu
o direito de apelar liberdade e determinou a expedição de alvará de soltura, ante ao
regime imposto, se por outro motivo não estiver preso (fls. 144/151).

Antecedentes criminais (fls. 152/153).

Tempestivamente, foi interposto recurso apelatório pugnando
pela reforma da sentença, para absolver o réu ante a insuficiência de provas (fls.
163 e 167/169).

Nas  contrarrazões  o  Ministério  Público  requereu  do
desprovimento do recurso (fls. 171/180).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls.
185/187, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.
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VOTO:

Aduz o apelante, em suas razões recursais, que as provas são
frágeis e insuficientes para condená-lo, alegando ser usuário mas não traficante.
Diz, ainda, que os únicos depoimentos testemunhais ouvidos em juízo foram dos
policiais  que  efetuaram  a  prisão  do  acusado,  não  sendo  possível  condenar
alguém por meros indícios, sem a comprovação efetiva de sua autoria.

Pois bem!

Analisando detidamente todo o caderno processual, verifica-
se, ainda na esfera policial, ter o acusado confessado o crime e, posteriormente,
em juízo, negado tudo e afirmado que foi coagido a assinar o termo, mesmo sem
sequer depor na Delegacia.

O declarante Thiago Jhonatan da Silva (14 anos), no termo de
fl. 16, ao se referir ao apelante, narrou que “viu quando ele jogou umas coisas
debaixo da cama mas não sabe dizer o que era”.

Já o declarante José Anderson Sousa da Silva, de apenas 16
anos na época (fl. 20/21), afirmou que “a droga encontrada na sua casa era do
individuo que entrou em sua casa de nome Alison;” (fl. 19).

Enquanto  que  Valdenio  Souto  da Silva  nada disse  sobre  o
fato, apenas que se encontrava tomando banho durante o ocorrido, para ver sua
noiva que era sobrinha de José Anderson (vulgo Nanan), residente na casa onde
foram efetuadas as prisões e apreensões (fl. 22).

Todos estes encontravam-se na casa no momento da revista
policial. Portanto, é de se considerar as alegações supra, como suporte, também,
do livre convencimento da magistrada, na prolação de sua sentença, somados
aos  depoimentos  prestados  em  juízo,  mesmo  que  estes  sejam  apenas  dos
policiais que efetuaram o flagrante.

Na  oitiva  testemunhal  de  fls.  96/97,  os  policiais  que
efetivaram a apreensão da droga,  bem como do revólver  e  demais  objetos,
afirmaram, de maneira uníssona, que vinham fazendo uma ronda de rotina no
local, quando, em decorrência de atividades suspeitas do acusado, pediram para
ele parar, sendo que ele adentrou na residência do menor José Anderson Souza
da Silva, conhecido por Nanan, momento em que presenciaram o denunciado
arremessando um revolver para baixo de uma cama.

Disseram,  também,  que  o  acusado  confessou  os  crimes,
atribuindo  apenas  para  si  todo  o  ocorrido,  não  sabendo  dizer  porque  este
assumiu sozinho tudo. E justificaram que, por se tratar de pontos de venda de
drogas, sempre é realizada ronda no local, momento em que viram o acusado
com atitudes suspeitas e reação nervosa, correr ao ser abordado por policiais.

Afirmaram, inclusive, que o apelante já havia sido abordado
anteriormente, por porte de arma.

A tese levantada pela defesa de que as provas são frágeis não
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merece amparo legal, até porque, o próprio acusado, em seu interrogatório, não
foi capaz de demonstrar de forma cabal que a droga não era sua, tampouco,
afirmou a quem poderia ser atribuída tal autoria.

A  prova  não  é  frágil,  muito  pelo  contrário,  é  de  muita
importância  para a apuração dos fatos,  o que levou a douta magistrada,  ao
proferir  sua  decisão,  firmando  seu  livre  convencimento  que  ensejou  na
condenação do réu.

A meu ver,  a materialidade e autoria delitiva encontram-se
devidamente demonstradas nos autos, não havendo qualquer dúvida sobre como
ocorreu  o  fato,  sobretudo  por  todas  as  provas  certificarem  que  o  acusado
detinha os objetos apreendidos. Isso é incontroverso, diante do auto de prisão
em flagrante (fl. 06/seguintes), apresentação e apreensão de fl. 20.

No caso em disceptação, se todas as provas levam a crer que
o apelante foi flagrado arremessando a arma embaixo da cama, local onde foi
encontrado, também, a maconha apreendida durante a operação policial, não há
como se acolher a tese levantada pela defesa, máxime quando não resta dúvida
nos autos sua conduta delitiva.

Ainda que não haja prova contundente sobre a propriedade
da droga, ela e outras coisas foram apreendidas no local onde foi encontrado o
apelante, impondo a este a total  responsabilidade pelos produtos guardados,
conforme declarações constantes na esfera policial.

Em casos análogos, assim vem decidindo a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO
DOS  POLICIAIS  EM  HARMONIA  COM  OS  DEMAIS
ELEMENTOS  DOS  AUTOS.  PRESENÇA  DO  ANIMUS
ASSOCIATIVO.  ESTABILIDADE  E  PERMANÊNCIA
DEMONSTRADAS.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO  DA  MINORANTE  DO  PARÁGRAFO  4º  DO
ARTIGO  33  DA  LEI  Nº  11.343/2006.  REQUISITOS  NÃO
PREENCHIDOS.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  NÃO
CABIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A
QUATRO ANOS.  CONDENAÇÃO MANTIDA.  RECURSO NÃO
PROVIDO.  1.  Demonstrado  nos  autos  que  a  droga  se
destinava ao repasse a terceiros, encontra-se caracterizado
o crime de tráfico de drogas ante a evidente circulação do
entorpecente. (…) 3. "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" (STJ, HC n.
110.869, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19.11.2009). 4.
Recurso  não  provido.  (TJMG;  APCR  1.0051.13.000516-
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1/001;  Rel.  Des.  Flávio  Leite;  Julg.  10/06/2014;  DJEMG
24/06/2014). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de droga. Depoimento dos
policiais. Absolvição. Improcedência. O depoimento dos
policiais  que  apreendem  grande  quantidade  de
entorpecente na posse do réu, bem como uma balança
de  precisão  e  certa  quantia  em  dinheiro,  aliada  à
contradição  na  versão  apresentada  pelo  acusado,
autoriza  a  condenação  pelo  crime  de  tráfico  de
entorpecentes.  (TJRO;  APL  0008949-
58.2013.8.22.0005;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.
Des. Valdeci  Castellar Citon; Julg. 11/06/2014; DJERO
25/06/2014; Pág. 84)

APELAÇÃO CRIMINAL.  TRÁFICO DE DROGAS E  POSSE
DE  ARMA  COM NUMERAÇÃO  RASPADA.  RECURSO  DO
SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS.  VALIDADE  PROBATÓRIA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. PRIVILÉGIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº
11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO
CABIMENTO. (...) 2. A apreensão de drogas variadas e
apetrechos  utilizados  para  o  seu  preparo,  aliada  aos
depoimentos de testemunhas e dos policiais colhidos em
juízo,  de  relevante  valor  probatório,  comprovam  a
finalidade  mercantil  da  substância  entorpecente
apreendida,  inviabilizando  a  absolvição  do  agente.  2.
Não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no
do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, o réu que se
dedica à atividade criminosa, comprovada pela excessiva
quantidade  de  droga  apreendida.  (…).  (TJMG;  APCR
1.0525.12.016928-5/001;  Relª  Desª  Denise  Pinho  da
Costa Val; Julg. 10/06/2014; DJEMG 18/06/2014)

RECURSO  DE  APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO
DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE
USO  PERMITIDO.  ABSOLVIÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  USO  PRÓPRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  TESE
ABSOLUTÓRIA.  ESTADO  DE  NECESSIDADE.  ERRO  DE
PROIBIÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  RESTITUIÇÃO  DE
VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não
há  como  absolver  nem  desclassificar  a  conduta  do
acusado por tráfico ilícito de drogas, na hipótese de o
conjunto  probatório  se  revelar  suficientemente
conclusivo quanto à autoria e materialidade imputadas
ao  agente.  O  depoimento  prestado  por  policiais  pode
configurar  prova contra  o  acusado,  sendo  plenamente
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cabível sua utilização na formação do convencimento do
julgador,  sobretudo  quando  em  consonância  com  o
restante das evidências colhidas na persecução criminal.
O  tipo  penal  contido  no  art.  33,  caput,  da  Lei  nº
11.343/06 é crime permanente, de ação múltipla e de
mera  conduta,  sendo  irrelevante  a  prova  da
comercialização.  (…).  (art.  24 do código penal)  a alta
quantia  em  dinheiro  encontrada  juntamente  com
expressivo  volume  de  droga,  somada  à  baixa  renda
familiar do agente, corrobora a origem ilícita dos valores
apreendidos,  determinando  a  declaração  de  seu
perdimento em favor da união, nos termos do art. 63 da
Lei nº 11.343/06. Apelação de conhecida e não provida.
(TJPR;  ApCr  1185685-0;  Palmas;  Quinta  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Jorge  Wagih  Massad;  DJPR
11/06/2014; Pág. 164). Destaquei.

Assim,  inexistindo  fragilidade  no  acervo  probatório  e
considerando que a pena aplicada ao ora apelante foi coerente com a pratica
delituosa, impõe-se manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  recurso,
mantendo-se a sentença na íntegra.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal  e  Revisor,  dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  (Relator)  e  Arnóbio  Alves
Teodósio. 

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor  Doutor  José
Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
04 (quatro) dias do mês de Setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 05 de Setembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR
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