
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016460-91.2014.815.2002 – Vara de Entorpecentes da
Comarca da Capital
RELATOR: Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o  Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE: Manoel Alves
ADVOGADO: Oscar Stephano Gonçalves Coutinho
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME DO ART.  33,  CAPUT,
DA  LEI  Nº  11.343/2006.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  ALEGADA  AUSÊNCIA
DE  PROVAS  DA AUTORIA.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONJUNTO PROBATÓRIO
BASTANTE A RESPALDAR A SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  OU
EXCLUSÃO  DA  PENA  DE  MULTA.  ALEGAÇÃO  DE
INCAPACIDADE FINANCEIRA.  NÃO ACOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO.

- É descabido o pleito de absolvição pelo crime de tráfico de
entorpecentes quando o conjunto probatório constante dos autos
aponta, clara e suficientemente, no sentido de ser o réu o seu
autor.

- Inviável o pedido de redução da pena de multa, quando sua
fixação foi devidamente fundamentada, bem como o pleito de
exclusão desta sob o argumento de incapacidade financeira, já
que inexistente respaldo legal para tanto.

.  
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos

acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO



Perante  a  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  da  Capital,  o
representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra Manoel Alves, conhecido
por Mané Galinha, incursionando-o no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória, que “no dia 15 de março de 2014,
por volta das 13h, nas imediações do Bairro Cruz das Armas, o acusado foi preso por
manter em depósito substâncias estupefacientes destinadas à venda, ocasião em que
foram apreendidos, nos termos do Auto de Apresentação e Apreensão de fls.: a) 52
(cinquenta e dois) porções, em formato de pedras, de substância semelhante ao crack e
01 (uma) fração, igualmente em formato de pedra, de substância congênere à cocaína
(Laudo  de  Constatação  n.  03720314  –  fls.,  com  resultado  positivo  para  cocaína,
revelando  peso  líquido  153,28g  –  cento  e  cinquenta  e  três  gramas  e  vinte  e  oito
centigramas); b) a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em espécie; c)
03 (três) aparelhos celulares de marcas diversas.”

Consta da prefacial, ainda, que “os policiais estavam em rondas,
especificamente  na  Comunidade  Lagoinha,  Bairro  de  cruz  das  Armas,  quando
observaram dois homens saindo rapidamente de uma casa e subindo cada qual em uma
motocicleta,  pelo  que  os  agentes  decidiram  abordá-los,  mas  um  deles  conseguiu
empreender fuga e não alcançado. Contudo, no segundo envolvido, Manoel Alves, foi
realizada  uma revista,  em que  pese  ter  negado  a  se  submeter  ao  procedimento,  e
encontrada em seu poder a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ato  contínuo,  os  agentes  questionaram acerca da  origem do
dinheiro  e  este  entrou  em  contradição,  motivo  pelo  qual  solicitaram  a  chave  do
domicílio do acusado e, após a realização de uma busca, foram encontradas, embaixo
da cama, em um compartimento escondido por trás de uma cerâmica solta, as diversas
porções  de substâncias  análogas ao crack e cocaína acima listadas,  assim como a
quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), igualmente dividida em dinheiro
trocado, em outras palavras, em cédulas de cinquenta, vinte, dez, cinco e dois reais.

Historiam os autos que a diligência foi realizada pela existência
de inúmeras notícias de que o denunciado chefiava o tráfico de entorpecentes naquela
localidade.”

 
A Magistrada Maria Emília Neiva de Oliveira, em sentença de

fls. 146/156, julgou procedente a pretensão contida na denúncia, condenando o réu a
uma  pena  de  05  (cinco)  anos  de  reclusão,  em regime inicial  semiaberto,  e  500
(quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. 

Irresignado, o acusado interpôs Apelação a esta Corte, alegando,
em síntese, ausência de provas da autoria; que não participou da revista dos policiais,
nem qualquer testemunha; que houve mudança da versão dos policiais, quanto ao local
onde  foi  encontrada  a  droga  (primeiro  no  freezer  e  depois  na  cerâmica),  e  que  há
contradições  em  seus  depoimentos;  que  o  entorpecente  encontrado  não  era  dele,
devendo ser de algum dos clientes de seu bar, pois o lugar onde foi encontrada a droga
(atrás do freezer) é de livre acesso; que apenas o dinheiro foi encontrado debaixo da
cerâmica;  que  não  foram valorados  os  depoimentos  das  testemunhas  arroladas  pela



defesa. Requereu sua absolvição e, alternativamente, a exclusão ou diminuição dos dias-
multa, sob o argumento de incapacidade financeira (fls. 162/170).

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 172/175, pugnando pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Alvaro Gadelha Campos, às fls. 181/183, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

Compulsando  os  autos,  verifica-se que, a despeito da
inconformação do apelante, há nos autos provas cabais e suficientes a evidenciarem a
autoria delitiva do crime a que foi condenado.

É o que se infere dos  depoimentos  prestados,  tanto perante a
autoridade policial, como em juízo (fl. 121), pelas testemunhas Márcio Ely de Alcântara
Pinho  e  Allan  Freitas  Ferreira  da  Silva,  policiais  militares  que  participaram  da
abordagem do réu e apreensão da droga encontrada na residência a este pertencente.

Com efeito,  as testemunhas supracitadas foram taxativas no
sentido de que, após a abordagem do acusado em atitude suspeita,  foi localizada a
droga, na casa deste, mais precisamente embaixo de uma cerâmica solta do quarto,
nos termos descritos na denúncia.

Quanto  aos  testemunhos  dos  policiais,  registre-se  que  são
plenamente válidos e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los, máxime
quando os depoimentos em questão transmitem a necessária e indispensável segurança
jurídica para um veredicto condenatório, bem como quando não é apresentado motivo
algum para que os policiais viessem a faltar com a verdade, incriminando um suposto
inocente.

Vale ressaltar que não subsiste a adução, constante das razões
recursais, de que houve contradição nos depoimentos em epígrafe, quanto à exata
localização da droga (no quarto, embaixo da cerâmica), porquanto, desde o início do
procedimento em tela, outra versão não fora apresentada pelas testemunhas arroladas
pela acusação.

Não  prospera,  portanto,  a  negativa  de  autoria  por  parte  do
recorrente, bem como a alegação de insuficiência de provas acerca da autoria do crime
em disceptação, mormente pelo fato de se tratar o apelante de pessoa conhecida como
traficante de drogas – segundo as testemunhas ouvidas –, bem como pela fragilidade da
versão defensiva de que a droga estaria, na verdade, em uma área de livre acesso da casa
do réu (atrás de um freezer) e, por isso, poderia ter sido lá colocada por qualquer pessoa.

Saliente-se, outrossim,  que vigora no nosso Direito Processual
Penal o sistema do  livre convencimento, segundo o qual o Magistrado  forma sua
convicção pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios valorativos e



apriorísticos, sendo livre na sua escolha, aceitação e valoração, como prescreve o art.
155 do Código de Processo Penal. 

No  caso,  a  versão  acusatória,  acolhida  pela  Julgadora  de
primeiro  grau,  encontra-se devidamente  amparada pelos  testemunhos  constantes  dos
autos.

Assim,  considerando  o conjunto de provas e indícios
desfavoráveis aos acusados, recolhidos ao longo da instrução e não desconstituídos pela
defesa, e a fragilidade das explicações do apelante, mostra-se legítima a condenação
deste, conduzindo ao não acolhimento do pleito absolutório.

No tocante à pena de multa imposta, entendo que não está a
merecer qualquer reforma.

De fato,  examinando a dosimetria  penal  efetuada na sentença
vergastada, entendo que a fixação da sanção pecuniária em comento, no patamar de 500
(quinhentos) dias-multa, foi devidamente fundamentada, não havendo razão para sua
redução, mormente porque o valor do dia-multa (onde se avalia a situação econômica do
acusado) já foi fixado no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da época do
fato.
 

Outrossim, é cediço que a incapacidade financeira do réu não
é motivo para a exclusão da pena de multa, ainda mais em casos como o presente, em
que a defesa sequer comprova a alegada impossibilidade do cumprimento daquela. 

A respeito do tema, cite-se a jurisprudência do STJ:

“PENAL  E  PROCESSUAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE
NULIDADE POR OFENSA AO ART. 212 DO CPP. OBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS  DA  VERDADE  REAL  E  DO  IMPULSO  OFICIAL.
NULIDADES  RELATIVAS.  NÃO  ALEGAÇÃO  NO  MOMENTO
OPORTUNO  E  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  NULIDADE
NÃO  RECONHECIDA.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  TESE  DE
FRAGILIDADE DAS PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. PENA-BASE ACIMA
DO  MÍNIMO  LEGAL.  QUANTIDADE  E  NATUREZA  DA  DROGA
APREENDIDA.  PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA
DE  ELEMENTOS  QUE  EVIDENCIAM  ATIVIDADE  CRIMINOSA.
PLEITOS  DE  FIXAÇÃO  DE  REGIME  MENOS  GRAVOSO  E  DE
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA RECLUSIVA
SUPERIOR  A 8  ANOS.  PRETENSÃO  DE  ISENÇÃO  DA PENA DE
MULTA.  IMPOSSIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
9.  Descabida, outrossim,  a pretensão de afastamento da pena de multa,
não  apenas  por  não  se  coadunar  com  a  via  do  habeas  corpus,  remédio
constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção - já que o não
cumprimento da pena de multa não enseja conversão em pena privativa de
liberdade -,  mas também  porque,  nos  termos  do entendimento  pacífico
desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição
da  pena  de  multa,  inexistindo  previsão  legal  de  isenção  do  preceito
secundário do tipo penal incriminador.



Precedentes.
10.  Habeas  corpus não  conhecido.” (HC 298.169/RS,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)

Diante do exposto, nego provimento ao apelo. 

É como voto.

Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do prazo de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação  pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC  126.292),  bem  como  o  fato  de  se
encontrarem os réus presos, determino seja expedida a guia de execução provisória,
observando  o  teor  das  decisões  prolatadas  no  presente  feito,  bem  como  seja
oficiado  ao  Juízo  das  Execuções  Penais  competente,  comunicando-o  da
confirmação da sentença condenatória.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins  Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo  da Cunha Ramos),  relator,  Arnóbio Alves Teodósio,
revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado – Relator


