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2º APELANTE: Clodoaldo Rodrigues de Sousa Junior
ADVOGADOS: Isaac Augusto Brito de Melo e Jório Machado Dantas
APELADO:   A Justiça Pública                                                                                            

APELOS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
TESTEMUNHO  DE  POLICIAIS.  VALIDADE.
DESPROVIMENTO.

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do delito descrito na denúncia, mostra-se
descabida a pretensão absolutória dos réus, pois
a  evidência  dos  autos  converge  para
entendimento contrário.

A  simples  condição  de  policial  não  torna  a
testemunha impedida ou suspeita,  mormente  se
os  autos  não  apontam  motivos  no  sentido  de
incorreção em sua conduta ou de que detivesse
algum interesse em incriminar falsamente os réus.

Vistos, relatados e discutidos os autos identificados acima; 

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL. 
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RELATÓRIO 

Cuidam-se  de  Apelações  Criminais  (fls.  290/291  e  292/293)

promovidas pelo pelos  réus Genilson José Patrício da Silva e Clodoaldo

Rodrigues  de  Sousa Junior contra  sentença  condenatória  (fls.  277/285-v)

prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita/PB, que condenou

o primeiro pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e

nos  arts.  299,  304,  352  e  129,  §  1º,I  e  §  12,  todos  do  Código Penal,  em

concurso  material,  a  uma  pena  total  definitiva  de  15  (quinze)  anos  de

reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias multa, em regime fechado,  e o

segundo pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a uma

pena total definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias

multa, em regime fechado.

Em sede de razões recursais (fls. 301/303 e 305/308) ambos os

apelantes  sustentam  que  se  encontram  presos  sem  que  exista  nos  autos

qualquer prova que os remeta à autoria do crime de tráfico de drogas. Afirmam

que as acusações se amparam em declarações impertinentes, desvinculadas

da realidade dos autos, tratando-se, assim, de uma presunção, pelo que deve-

se levar em contra o princípio da presunção de inocência. 

Invocam, assim, no presente  caso,  a  aplicação do brocardo  in

dubio  pro  reo,  uma  vez  que  seria  certa  a  dúvida  acerca  da  culpa  dos

recorrentes.

Contrarrazões recursais às fls.  309/313,  pelo desprovimento do

recurso. 

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do

Desembargador João Benedito da Silva
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apelo (fls. 334/342).

É o relatório.

VOTO

Como  visto,  os  réus  Genilson  José  Patrício  da  Silva  e

Clodoaldo  Rodrigues  de  Sousa  Junior  interpuseram  recuso  apelatório

contra sentença condenatória (fls. 277/285-v) prolatada pelo Juízo da 5ª

Vara da Comarca de Santa Rita/PB, que condenou o primeiro pela prática

dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e nos arts. 299, 304, 352 e

129, § 1º,I e § 12, todos do Código Penal, em concurso material, a uma pena

total definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão e 820 (oitocentos e vinte)

dias multa, em regime fechado, e o segundo pela prática do crime previsto

no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a uma pena total definitiva de 08 (oito) anos

de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, em regime fechado.

Narra a denúncia (fls. 02/04) que, “[...] no dia 19 de novembro de

2015,  pelas  17h00min,  na  lateral  do  Posto  Petrobrás  de  Várzea  Nova,  na

cidade de Santa Rita, os denunciados CLODOALDO RODRIGUES DE SOUSA

JUNIOR,  conhecido por ‘Popota’, e  GENILSON JOSÉ PATRÍCIO DA SILVA,

conhecido  por  ‘Telo’,  traziam  consigo,  objetivando  fornecimento  a  terceira

pessoa, 27,02g (vinte e sete gramas e dois centigramas) da droga consistente

em  Cannabis sativa Linneu,  mais conhecida como ‘maconha’ e 11,43g (onze

gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína […], além da quantia de R$

408,80 (quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).”

Prossegue a peça acusatória relatando que: 

[…] Segundo se depreende da peça policial anexa, no
referido  dia  e  hora,  Policiais  Militares  abordaram  e
prenderam  os  denunciados,  trazendo  consigo  as

Desembargador João Benedito da Silva
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drogas  conhecidas  por  “maconha”  e  “cocaína”,
acondicionada  de  forma  apropriada  para  o
fornecimento a terceiro […].

Dessume-se, ainda, que o veículo corsa classic, de cor
preta […], no qual os increpados estavam, pertence à
companheira  do  denunciado  GENILSON  JOSÉ
PATRÍCIO DA SILVA,  conhecido por ‘Telo’, a qual foi
presa por tráfico de grande quantidade de drogas na
Comarca  de  Mamanguape/PB,  conforme  noticia
documentação de fls. 15/20.

Consigne-se  que  as  circunstâncias  fáticas  que
envolveram  o  ato  ilícito,  notadamente  o  local  da
abordagem, o número de participantes, a quantidade e
a forma de como a droga foi encontrada, bem como a
quantia  em  dinheiro,  evidenciam  a  intenção  de
comercialização da droga. […] (fls. 03)

Relatou  ainda  o  representante  do  Parquet  que  o  acusado

Genilson fez uso de Carteira de Identidade e Carteira de Habilitação falsas,

apresentando  os  documentos,  sabidamente  falsos,  aos  policiais.  Relata

também  que  tal  denunciado,  quando  se  encontrava  no  Instituto  de  Polícia

Científica  para  a  realização  do  exame  traumatológico  e  de  identificação

criminal, evadiu-se do local, agredindo o policial civil Clélio Pessoa de Carvalho

com uma forte pancada na sua mão direita, fraturando-a.

Ressalte-se que nos presentes recursos, ambos os recorrentes se

insurgem tão somente contra a condenação pelo crime de tráfico.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto

de Prisão em Flagrante de fls. 06/10, Auto de Apreensão e Apresentação de

fls.16, Laudos de Constatação de fls. 27 e 29 e pelos Laudos Definitivos de fls.

157/158 e 162.

Quanto à autoria,  encontra-se esta igualmente demonstrada no

conjunto probatório, ao contrário do que alegam os apelantes, cuja versão é no

Desembargador João Benedito da Silva
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sentido  de  que  a  droga  encontrada  lhes  pertencia,  no  entanto  era  para

consumo próprio. Sustentam que se conheceram na prisão, já que cumpriram

pena  no  mesmo  período,  e  que  se  encontraram casualmente  naquele  dia,

tendo  ido  juntos  adquirir  drogas  para  consumirem.  (Interrogatórios  de  fls.

245/247). 

Extrai-se dos antecedentes de Clodoaldo que o mesmo ostenta

um somatório de penas de trinta anos e oito meses de reclusão por crimes de

roubo qualificado e homicídio (fls. 93/96), estando em liberdade condicional e

Genilson também já foi condenado por latrocínio, roubo qualificado e outros,

somando mais de trinta anos de reclusão, tendo fugido da penitenciária (fls.

97/101).

Outrossim,  foi  constatado  que  o  carro  apreendido  com  os

acusados pertencia a Marina Vasconcelos, a qual, segundo o próprio corréu

Clodoaldo,  era namorada de Genilson e estava presa no presídio  feminino,

sendo que há notícias no Inquérito Policial  no sentido de que a mesma foi

presa em flagrante levando vinte quilos de maconha (fls. 20/23). Destacou o

delegado no Relatório que: “[…]  MARINA OLIVEIRA DE VASCONCELOS foi

presa e autuada na Comarca de Mamanguape/PB por  tráfico de drogas  e

mantém  com  GENILSON  JOSÉ  PATRÍCIO  DA SILVA  um  relacionamento

amoroso,  fato  este  plenamente  comprovado  através  das  mensagens  do

aplicativo WHATSAPP constantes no aparelho celular de ‘TELO’.” (fls. 88).

Em que pese o esforço das Defesas dos ora apelantes, com a

devida vênia, não há como acolher o pleito absolutório, pois, ao contrário do

alegado,  as  provas  amealhadas  ao  longo  da  instrução  são  mais  do  que

suficientes para ensejar  a condenação que lhes foi  imposta,  já  que não se

trouxe aos autos nenhum elemento capaz de desconstituir a prova produzida

contra os réus.

Desembargador João Benedito da Silva
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Cinco policiais, sendo quatro militares e um civil, que participaram

da operação que culminou com a prisão dos réus, foram ouvidos em Juízo,

confirmando o teor de seus depoimentos na delegacia de polícia (fls. 219/221 e

241/242. Vejamos alguns relatos.

Tiago Pereira da Silva – policial militar, informou ao Juiz que,

“[…] sabe informar que o serviço de inteligência fez abordagem das pessoas

em um carro preto, conforme narrado na denúncia, em um posto de gasolina,

na entrada de Várzea Nova; […] que foi informado que na rua das pedras os

denunciados  iriam receber  uma  arma  de  uma  terceira  pessoa,  sendo  esta

terceira pessoa localizada e levada à delegacia; […] (fls. 219).

Gilberto Bezerra de Oliveira – policial militar, relatou ao Juiz

que, “[…] tomou conhecimento do fato através de comunicação do grupo da

segunda  seção  da  polícia  militar,  informando  que  havia  no  interior  de  um

veículo duas pessoas suspeitas, nas Rua das Pedras e Santa Rita-PB; que ao

chegar  ao  local,  como  o  apoio  da  segunda  seção,  fez  a  abordagem  dos

suspeitos;  […]  no  interior  do  veículo  foi  encontrada certa  porção de droga,

conhecida por maconha e cocaína; […]; que na ocasião o acusado Genilson,

que foi retirado da presente audiência, apresentou nome falso; […].” (fls. 221).

Válido  salientar  que,  na  conformidade  da  uníssona  orientação

doutrinária e jurisprudencial, não há restrições ao depoimento de policial que

funcionou no auto de prisão em flagrante do acusado, notadamente quando

prestados sob compromisso e em juízo, sob o crivo do contraditório. 

Além do mais, não há nos autos indício algum de que os policiais

não  agiram escorreitamente,  ou  de  que  detinham a  intenção  de  incriminar

falsamente o acusado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Colaciono o seguinte aresto: 

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  NULIDADE  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE
ACUSAÇÃO.  DEPOIMENTOS  PRESTADOS  EM
JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS.  VALIDADE.
REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  É  da
jurisprudência  desta  Suprema  Corte  a  absoluta
validade,  enquanto  instrumento  de  prova,  do
depoimento  em  juízo  (assegurado  o  contraditório,
portanto)  de  autoridade  policial  que  presidiu  o
inquérito  policial  ou  que  presenciou  o  momento  do
flagrante.  Isto  porque  a  simples  condição  de  ser  o
depoente  autoridade  policial  não  se  traduz  na  sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade
de suas informações. (...) Ordem denegada. (STF. HC
87662 / PE. Relator(a): Min. CARLOS BRITTO. DJ 16-
02-2007) 

No presente caso, os policiais, de forma coerente e concatenada,

informaram,  como visto,  que  as  circunstâncias  são  bastante  incriminadoras

para o tipo penal do art.  33,  caput,  da Lei nº 11.343/06, em detrimento dos

apelantes.

Ressalte-se que o núcleo do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

é  bastante  extenso,  sendo  suficiente  “ter  em  depósito”  ou  “guardar”  a

substância entorpecente para configurar o delito. Enfim, para se configurar o

delito de tráfico,  não se faz mister que o agente seja flagrado no ato de

mercância. 

De outra banda,  imperioso assinalar inclusive,  que o tráfico de

drogas é praticado às ocultas, logo, para se atingir o édito condenatório não há

necessidade uma seqüência de provas plenas e fartas, pois tal situação não

encontra espeque na realidade diária,  bastando apenas a existência de um

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.0000237-61.2016.815.0331

quadro suficiente de elementos de convicção, harmônico e convergente para

configurar a culpa do acusado, como ocorre no presente caso, pelo que não se

há de falar em fragilidade do acervo probatório disponível.

Como é sabido, vigora no processo penal brasileiro o princípio do

livre  convencimento  motivado,  segundo  o  qual  o  julgador  forma  a  sua

convicção  pela  livre  apreciação  da  prova.  Indícios  veementes  equivalem  a

qualquer  outro  meio  de prova e são aptos  para  embasar  uma condenação

criminal, desde que justificada e fundamentada.

João Gaspar Rodrigues, em excelente obra, afirma, a respeito,

que:

Para  a  formação  de  um  juízo  de  certeza  razoável
sobre o comércio de entorpecentes, não é necessário
prova  efetiva  do  tráfico.  O  conjunto  de  indícios  e
elementos  que  cercam  o  agente  infrator  podem
fornecer o material  de convencimento da traficância.
Inexige-se,  portanto,  prova  flagrancial  do  comércio
ilícito,  bastando,  como já  dito,  elementos  indiciários,
como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade
do material apreendido, a conduta e os antecedentes
do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art.
37,  LT),  ser  substância  oriunda  de  área  e  rota  de
comércio  ilícito  etc.  Erigir-se,  como  regra,  a
necessidade de prova direta da finalidade comercial da
substância entorpecente em poder do acusado, para
fazer  incidir  o  art.  12,  por  um  lado  é  inviabilizar  o
combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à
disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto
de  vista  jurídico  constituir-se  numa  teratologia."  (in,
RODRIGUES,  João  Gaspar.  Tóxicos:  Abordagem
crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001)

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial vigente:

 

TÓXICO - TRÁFICO - RÉU GUARDAVA EXPRESSIVA
QUANTIDADE  DE  MACONHA  -  DELITO
CARACTERIZADO  -  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
USO PRÓPRIO - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E
MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS -

Desembargador João Benedito da Silva
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ÔNUS  DA  DEMONSTRAÇÃO  DE  SE  TRATAR
EXCLUSIVAMENTE  DE  USUÁRIO  A  SER  FEITA
PELA DEFESA.  Para  a  configuração  do  crime  de
tráfico  ilícito  de  substâncias  entorpecentes  não  é,
necessariamente,  exigível  a  prática  de  atos  de
comércio,  bastando  que  o  agente  possua,  guarde,
traga  consigo  ou  mantenha  a  droga  em  depósito,
máxime quando distribuída em doses unitárias, indício
que,  por  si  só,  evidencia  o  propósito  mercantil.
Inadmissível  o  pedido  de  desclassificação  para  o
delito  previsto  no  art.  16  da  Lei  6.368/76  quando
ausente  a  prova  da  exclusividade  de  uso  próprio,
sendo da defesa, e não da acusação, o ônus da prova
cabal e irrefutável da alegação de ser exclusivamente
usuário  e  dependente.  Não  havendo  vedação  legal
nesse sentido, é perfeitamente possível a condenação
penal pelo crime de tráfico quando o agente é também
um  usuário  da  droga.  (TJMG,  3.ª  C.Crim.,  Ap.
1.0086.05.011305-8/001, Rel. Des. Paulo Cezar Dias,
v.u., j. 14.02.2006; pub. DOMG de 23.03.2006) 

PENAL  -  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  DROGAS  -
DESCLASSIFICAÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 

A definição típica do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é
de  conteúdo  variado,  prevendo  diversas  condutas
como forma de um mesmo crime. 

A apreensão  das  drogas  diante  das  circunstâncias
fáticas,  constitui  elemento  suficiente  para  a
manutenção  da  condenação  pelo  delito  de  tráfico
ilícito  de  drogas.  (TJMG.  Apelação  Criminal
1.0024.12.210813-7/001.  Relator(a):  Des.(a)  Júlio
Cezar Guttierrez. Julgamento: 28/08/2013)

In  casu,  todas  as  circunstâncias  que  cercam o  caso  concreto

formam um conjunto probatório firme e coerente, apontando a autoria do crime

de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes,  indicando  que  os  recorrentes

comercializavam  drogas,  o  que  é  demonstrado  também  pela  forma  como

estava acondicionada a droga e pelas circunstâncias do crime e também pelas

circunstâncias pessoais dos réus, além do valor em dinheiro encontrado com

eles. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Logo,  a  condenação  imposta  através  da  sentença  recorrida  é

absolutamente necessária. 

Dessa forma, não tendo os recorrentes feito prova inequívoca das

escusas apresentadas, nem desconstituído as fortes provas existentes em seu

desfavor,  impõe-se  a  manutenção  da  condenação  imposta  na  r.  sentença

condenatória. 

Remeto ainda ao seguinte julgado: 

TRÁFICO  DE  DROGAS  -  AUTORIA -  NEGATIVA -
INDÍCIOS  CONVERGENTES  -  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO  -  REQUISITOS  NÃO  ATENDIDOS  -
PENA-BASE - REGIME PRISIONAL - FIXAÇÃO.

Para  a  condenação  do  acusado,  basta  apenas  a
existência de um quadro suficiente de indícios, todos
harmônicos  e  convergentes  para  caracterizar  que  a
sua conduta incidira num dos núcleos do tipo do art.
33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/2006.  (...)”  (TJMG.
Apelação Criminal 1.0672.11.017764-5/001. Relator(a):
Des.(a)  Delmival  de  Almeida  Campos.  Julgamento:
06/02/2013) 

Importante esclarecer que a sentença foi bem lançada, tendo o

Julgador de 1º grau obedecido a todos os ditames legais, dando os motivos de

seu convencimento em estrita consonância com a prova constante dos autos e

observando rigorosamente o sistema trifásico de fixação da reprimenda, ditado

pelo artigo 68 do Código Penal. Igualmente, as circunstâncias judiciais do art.

59 do Codex foram devidamente apreciadas.

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta,

meu voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS. Oficie-se.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des  João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês   de março de 2018.

  

Dr. João Batista Barbosa
R E L A T O R – Juiz Convocado

Desembargador João Benedito da Silva


