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-  O prazo para a defesa arrolar  testemunhas é  a resposta à
acusação (art. 396-A, CPP). A oitiva de testemunhas do juízo é
uma faculdade atribuída ao magistrado que busca a verdade
real do fato sob exame. O indeferimento da prova se insere no
âmbito da discricionariedade do juiz  do conhecimento e  não
constitui cerceamento de defesa. Ao magistrado cabe exercer o
juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade da
oitiva  de  testemunha  indicada  pela  defesa,  além  daquelas
arroladas  na  resposta  à  acusação.  Na  hipótese,  a  questão
estava preclusa, além de não se tratar de testemunha referida
em conformidade com o que dispõe o art. 209 do CPP. Assim,
não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o patrono
do réu já tinha conhecimento da pessoa do menor, uma vez que
foi  citada  pelo  próprio  acusado  no  interrogatório.  E  mesmo
assim, não a arrolou na resposta à acusação.



- É descabido o pleito de absolvição pelo crime de tráfico de
entorpecentes, bem como pelo de porte ilegal de arma de fogo,
quando o conjunto probatório constante dos autos aponta, clara
e suficientemente,  para a situação de  traficância e  de porte,
autorizando a condenação imposta ao réu.

- Impossível absolver o acusado, haja vista a materialidade e a
autoria, para os fins de tipificação do delito previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/06 e do delito de porte ilegal de arma de fogo
(art.  14,  caput,  da  Lei  nº  10.826/2003) estarem amplamente
evidenciadas no caderno processual, sobretudo pelos
depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
com total respaldo no restante do conjunto probatório.

-  Quando  o  réu  é  condenado  por  crime  no  qual  há  dupla
cominação,  prisão  e  multa,  tem-se  que  aplicar  as  duas
necessariamente, uma vez que sua isenção violaria o princípio
constitucional da legalidade. Ponto outro, as questões relativas
à isenção, forma de pagamento, parcelamento ou outras formas
possíveis, devem ser discutidas no Juízo das Execuções Penais. 

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 rejeitar a preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa, no mérito, 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 Gleryston Sérgio Soares
Barbosa,  incursionando-o nos arts.  33,  caput,  da Lei  nº  11.343/2006,  c/c  o  art.  14,
caput, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a peça acusatória que:

“Consta do inquérito policial incluso que, no dia 19 de Junho de 2015, por
volta  das  18h25min,  no  bairro  do  Pedregal,  nesta  cidade,  GLERISTON
SÉRGIO SOARES BARBOSA,  qualificado à fl.  06,  levava drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e
portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que,  no dia e  hora mencionados,  policiais  militares  efetuavam
rondas no bairro do Pedregal em busca de autores de um homicídio no bairro
da Liberdade, momento em que encontraram o acusado, fugindo da equipe
policial.  GLERISTON foi encontrado no contexto de fuga, assim como o
menor de idade DANILO LOPES VIEIRA, ambos buscando escapar de uma
residência.

Com ele foi  encontrada uma bolsa,  que dentro continham 62 (sessenta e
dois) embrulhos, todos contendo substância preliminarmente identificada por
maconha (Laudo de Constatação à fl. 16), 93 (noventa e três) pedras envoltas



em material plástico transparente, constatado como sendo cocaína (Laudo de
Constatação à fl.  17)  e  12 (doze) embrulhos contendo substância em pó,
cocaína (Laudo de Constatação à fl.  18).  Ainda foi  encontrada dentro da
bolsa um revólver calibre 38, quatro polegadas, sem marca visível, número
de série 449120, com 07 (sete) cápsulas deflagradas.

Na residência citada, ainda foram apreendidos 03 (três) celulares da marca
Samsung e 01 (uni) da marca Nokia, além de 02 (duas) balanças de precisão
e  as  chaves  de  um  GM  Celta,  provavelmente  utilizado  no  homicídio
supracitado.”

O  Magistrado  a  quo,  em  sentença  de  fls.  145/148v,  julgou
procedente a denúncia, condenando o réu a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 177 (cento e setenta e sete)
dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo. Substituindo-as por duas restritivas de
direito  (I  -  uma  prestação de serviço à  comunidade,  pelo mesmo período da pena
privativa de liberdade aplicada, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefas
por  dia de condenação, ou oito horas semanais, em entidade indicada pelo  Juízo das
Execuções Penais e II- outra consistente em pena pecuniária (art. 45, § Io do CP) no
valor  de  01  (um)  salário-mínimo  em  prol  da  instituição  Centro  de  Recuperação
Homens de Cristo - a ser pago no prazo de 10 (dez) dias contados da data do trânsito
em julgado da sentença, em atendimento a parte final do disposto no § 2o do inc. III, do
art. 43 do Código Penal, sem prejuízo da pena de multa aplicada).

Irresignado, o acusado interpôs Apelação a esta Corte, alegando,
em síntese, preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que não
houve produção de prova oral imprescindível para a elucidação dos fatos, qual seja, da
oitiva  do  menor  para  esclarecimento  do  feito;  que,  o  menor  era  o  verdadeiro
responsável,  inclusive  em um dos  processos  que  responde,  consta  que  ele  assumiu
integralmente a responsabilidade da arma, porém o liberaram “e não pegaram sequer
seu depoimento”; que a condenação foi equivocada por ambos os crimes.

Aduz  também,  que  a  defesa  formulou  pedido  ao  magistrado
primevo,  para  que  o  menor  fosse  ouvido  a  respeito  dos  fatos,  para  esclarecer  em
especial a situação da arma, alegando que esta teria sido usada pelo menor para a prática
de um homicídio, contudo o magistrado sequer se manifestou sobre o pedido.

Assim, requer preliminarmente, a anulação do presente feito em
sua integralidade e no mérito, que se deve aplicar o princípio do  in dubio pro reo ao
caso,  vez  que  as  provas  são  precárias,  devendo  ser  o  apelante  absolvido.
Subsidiariamente, que  “seja  mantido  incólume  o  quantum  debeture  o  seu  regime
prisional, adequando-se tão somente a quantidade da multa que foi de 177 dias, bem
como a pena pecuniária de um salário-mínimo. Eis que na condição de inocente deveria o
mesmo ter sido absolvido como dito antes e por todo o cotejo probatório associado a
fragilidade das provas.”

Contrarrazões apresentadas  às fls. 183/188, pugnando que seja
negado provimento ao recurso. 

A Procuradoria de Justiça, em  parecer de lavra  do  insigne
Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira  -  fls. 190/203, opinou pelo
desprovimento do apelo, para que seja mantida incólume a sentença vergastada, dando-
se início à execução da reprimenda.



É o relatório.

VOTO:

De início, não merece acolhimento a preliminar de cerceamento
de defesa pela ausência de oitiva de testemunha.

É que conforme depreende-se dos autos e como bem asseverou
o  membro  do  Parquet,  o  depoimento  do  menor  não  se  mostrou  imprescindível  ao
julgamento do feito, tendo a defesa utilizado tal alegação apenas na oportunidade das
alegações  finais,  não  demonstrando  interesse  em  produzir  provas  nos  momentos
anteriores, quando seria o correto.

Outrossim, o Magistrado é o destinatário da prova produzida em
contraditório judicial, bem como tem o livre convencimento para apreciá-la. Compete
ao Juiz aferir a conveniência/necessidade da oitiva da testemunha, nos termos do art.
209 do CPP; verbis:

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas,
além das indicadas pelas partes. 
§1º.  Se  ao  juiz  parecer  conveniente,  serão  ouvidas  as  pessoas  a  que  as
testemunhas se referirem. 
§2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que
interesse à decisão da causa.

A defesa já tinha conhecimento da pessoa do menor e mesmo
assim preferiu não arrolá-lo na resposta à acusação (fl. 55/58). Ainda, na audiência de
instrução e julgamento, as partes nada requereram (Termo de fls. 115/116). Ademais,
não se trata de testemunha referida nos termos do art. 209 do CPP, sendo tal informação
de conhecimento da Defesa quando da apresentação da resposta à acusação. 

O Código de Processo Penal dispõe que o rol de testemunhas
deve ser apresentado na denúncia e na resposta à acusação, sob pena de preclusão (art.
396-A).  O  art.  209  do  Código  de  Processo  Penal  faculta  ao  juiz,  quando  julgar
conveniente e mediante decisão fundamentada, autorizar a oitiva de testemunhas que
não foram arroladas pelas partes em momento oportuno. Ao magistrado cabe exercer o
juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade da oitiva de testemunha
indicada pela defesa, além daquelas arroladas na resposta à acusação. Na hipótese,
a  questão  estava  preclusa,  além  de  não  se  tratar  de  testemunha  referida  em
conformidade com o que dispõe o art. 209 do CPP. 

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o patrono do
réu já tinha conhecimento da pessoa do menor, uma vez que foi citada pelo próprio
acusado no interrogatório. E mesmo assim, não a arrolou na resposta à acusação. 

Neste sentido:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO  PELO  EMPREGO
DE  ARMA.  ART.  157,  §2º,  INCISO  I,  DO  CÓDIGO  PENAL.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA
PRESERVAÇÃO  DA  ORDEM  PÚBLICA,  JUSTIFICADA  PELA
AUSTERIDADE  DO  CRIME  E  PELA  REITERAÇÃO  CRIMINOSA.
INDEFERIMENTO  DE  PEDIDO  DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHA
ARROLADA  EM  MOMENTO  INADEQUADO.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. TESTEMUNHA DO JUÍZO. DISCRICIONARIEDADE



DO MAGISTRADO. 
[…]
2. O prazo para a defesa arrolar testemunhas é a resposta à acusação
(art. 396-A, CPP). 3. A oitiva de testemunhas do juízo é uma faculdade
atribuída ao magistrado que busca a verdade real do fato sob exame. O
indeferimento da prova se insere no âmbito da discricionariedade do juiz
do  conhecimento  e  não  constitui  cerceamento  de  defesa.  4.  Ordem
denegada.  (Acórdão  n.880524,  20150020170284HBC,  Relator:  JOÃO
TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2ª  TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento:
09/07/2015, Publicado no DJE: 15/07/2015. Pág.: 105) g.n.

Assim,  não  vislumbro  qualquer  nulidade  a  ser  sanada.
Rejeitada a preliminar em epígrafe, passemos ao exame de mérito.

Pleiteia  a defesa absolvição,  vez que as provas são precárias,
devendo aplicar o princípio do  in dubio pro reo ao caso. Subsidiariamente, que “seja
mantido incólume o quantum debetur o seu regime prisional, adequando-se tão somente a
quantidade da multa que foi de 177 dias, bem como a pena pecuniária de um salário-
mínimo. Eis que na condição de inocente deveria o mesmo ter sido absolvido como dito
antes e por todo o cotejo probatório associado a fragilidade das provas.”

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que, a despeito
da inconformação do recorrente, há nos autos provas cabais e suficientes a evidenciarem
a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte de
arma de fogo de uso permitido.

Diga-se,  inicialmente,  que  a  materialidade  resta
indubitavelmente comprovada Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 17), Laudos de
constatação (fls. 20/22), bem como pelos laudos químicos toxicológicos acostados às
fls.  61/64  e  67/73,  que  comprovam que  a  as  substâncias  apreendidas  tratam-se  de
substâncias ilícitas denominadas “maconha” e “cocaína”.

Com  relação  à  autoria,  esta  resta  demonstrada  vez  que  os
depoimentos  colacionados  aos  autos,  são  conclusivos  no  sentido  de  que  o  acusado
estava com a sacola com os objetos ilícitos. Vejamos:

O  Policial  Militar  Francisco  de  Assis  Silva  Costa,  em  seu
depoimento – fl.06, disse à autoridade policial:

“[…] por volta de 18h25, durante rondas nas proximidades do Grupo Escolar
Petrônio  Figueiredo,  no  Pedregal,  se  deparou  com  UM  INDIVÍDUO  em
atitude suspeita na entrada de um BECO; QUE resolveu juntamente com sua
guarnição abordar o SUSPEITO, tendo o reconhecido como REIZINHO - na
verdade, FRANÇOAR DA SILVA, acusado em HOMICÍDIO; QUE deu voz
de prisão a REIZINHO e o entregou aos integrantes de outra guarnição que
viera  no apoio;  QUE, ainda  no local,  viu um OUTRO INDIVÍDUO,  que
passou  correndo;  QUE  saiu  em  busca  de  tal  INDIVÍDUO,  QUE  SE
ESCONDEU EM UMA RESIDÊNCIA; QUE, quando entrou na residência,
viu  um  TERCEIRO  INDIVÍDUO  correndo  com  uma  BOLSA  DE
PLÁSTICO DE COR VERDE; QUE a guarnição conseguiu dominar o 2º
INDIVÍDUO, tendo este sido identificado como DANILO LOPES VIEIRA,
DE 17 ANOS; QUE, COM O MENOR dominado, a guarnição saiu em busca
do outro INDIVÍDUO QUE FUGIRA COM A BOLSA; QUE a guarnição
encontrou  TAL  INDIVÍDUO,  identificado  posteriormente  como
GLERÍSTON  SÉRGIO  SOARES  BARBOSA,  escondido  na  laje  de  uma
residência vizinha, com a BOLSA, na qual foram encontradas 93 PEDRAS
DE  SUSTÂNCIA  SEMELHANTE  À  CRACK;  11  SAQUINHOS  DE



SUBSTÂNCIA EM PÓ, SEMELHANTE À COCAÍNA; 28 TROUXINHAS
DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA e 34 PAPELOTES DE
SUBSTÂNCIA  SEMELHANTE  À  MACONHA,  ALÉM  DE  CERTA
QUANTIDADE  DE  SUBSTÂNCIA  SEMELHANTE  À  MACONHA
AVULSA;  QUE,  TAMBÉM  HAVIA  NA  BOLSA  UM  REVÓLVER
CALIBRE 38, DE QUATRO POLEGADAS, SEM MARCA VISÍVEL, MAS
COM NUMERAÇÃO 449120, COM SETE CÁPSULAS DEFLAGRADAS;
QUE, na casa na qual DANILO foi APREENDIDO e de onde GLERISTON
fugira, foram encontradas TRÊS CELULARES DAS MARCAS SAMSUNG
E  UM  NOKIA,  ALÉM  DE  DUAS  BALANÇAS  DE  PRECISÃO  E  AS
CHAVES  DE  UM  GM  CELTA,  PROVAVELMENTE  DO  USADO  NO
HOMICÍDIO  DE  ALISSON  DA  SILVA  SOUZA,  VULGO  ALISSON
CABEÇA,  UMA  FACA,  DUAS  TESOURAS  E  DOCUMENTO  DE
WENDERSON  DE  SOUZA  PEREIRA-ALCUNHA  PELADO;  QUE,
DIANTE  DE  TAIS  FATOS,  TROUXE  O  MENORE  DANILO  E
GLERISTON  À  PRESENÇA  DA  AUTORIDADE  POLICIAL
PLANTONISTA; QUE REIZINHO  FOI  ENTREGUE À DELEGADA DE
HOMICÍDIO,  JÁ  QUE  CONTRA ELE  PESA A ACUSAÇÃO  DE  UM
ASSASSINATO E EXISTEM MANDADOS DE PRISÃO  EM ABERTO;
QUE  TANTO  DANILO  QUANTO  GLERISTON  CONFIRMARAM
PARTICIPAÇÃO DO ASSASSINATO DE UM INDIVÍDUO CONHECIDO
POR  ALISSON  CABEÇA,  FATO  OCORRIDO  ESTA  SEMANA  NO
BAIRRO  DA  LIBERDADE,  AQUI  EM  CAMPINA  GRANDE;  QUE
igualmente  foram trazidas  à  presença  da  Autoridade  Policial  a  arma e  as
substâncias à CRACK, à COCAÍNA e à MACONHA; QUE a casa na qual
foi apreendido o MENOR DANILO pertence a PELADO, que se evadiu ao
perceber aproximação da PM; QUE DANILO disse morar naquela casa e que
tinha conhecimento de que ela era usada para o TRÁFICO DE DROGAS.
[..]”

A segunda testemunha, o Policial Militar Jefferson Alves Porto
informou que:

“[…]  RATIFICA O  TEOR  DO  DEPOIMENTO  PRESTADO  NESTES
AUTOS  PELO  CONDUTOR  E  1a TESTEMUNHA,  SUBTENENTE
FRANCISCO DE ASSIS; QUE ESTAVA DE SERVIÇO NO DIA DE HOJE
NA GUARNIÇÃO  COMANDADA PELO  SUBTENENTE  FRANCISCO
DE ASSIS; QUE, por volta de 18h25, durante rondas nas proximidades do
Grupo Escolar Petrônio Figueiredo, no Pedregal, a guarnição se deparou com
UM INDIVÍDUO  em  atitude  suspeita  na  entrada  de  um BECO;  QUE  a
guarnição  resolveu  abordar  o  SUSPEITO,  tendo  o  reconhecido  como
REIZINHO, acusado em HOMICÍDIO; QUE a guarnição deu voz de prisão a
REIZINHO e o entregou aos integrantes de outra guarnição que viera no
apoio; QUE, ainda no local, a guarnição viu um OUTRO INDIVÍDUO, que
passou correndo; QUE a guarnição saiu em busca de tal INDIVÍDUO, QUE
SE  ESCONDEU  EM  UMA  RESIDÊNCIA;  QUE,  quando  entrou  na
residência, a guarnição viu um TERCEIRO INDIVÍDUO correndo com uma
BOLSA DE PLÁSTICO DE COR VERDE;  QUE a  guarnição  conseguiu
dominar  o  2o INDIVÍDUO,  tendo  este  sido  identificado  como  DANILO
LOPES  VIEIRA,  DE  17  ANOS;  QUE,  COM  O  MENOR  dominado,  a
guarnição  saiu  em  busca  do  outro  INDIVÍDUO  QUE  FUGIRA COM  A
BOLSA;  QUE  a  guarnição  encontrou  TAL  INDIVÍDUO,  identificado
posteriormente  como  GLERÍSTON  SÉRGIO  SOARES  BARBOSA,
escondido na laje de uma residência vizinha, com a BOLSA, na qual foram
encontradas 93 PEDRAS DE SUSTÂNCIA SEMELHANTE À CRACK; 11
SAQUINHOS DE SUBSTÂNCIA EM PÓ, SEMELHANTE À COCAÍNA; 28
TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA e 34
PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA, ALÉM
DE  CERTA  QUANTIDADE  DE  SUBSTÂNCIA  SEMELHANTE  À
MACONH  AVULSA;  QUE,  TAMBÉM  HAVIA  NA  BOLSA  UM
REVÓLVER CALIBRE 38,  DE QUATRO POLEGADAS, SEM MARCA
VISÍVEL, MAS COM NUMERAÇÃO 449120, COM SETE CÁPSULAS



DEFLAGRADAS; QUE, na casa na qual DANILO foi APREENDIDO e de
onde  GLERISTON  fugira,  foram  encontradas  TRÊS  CELULARES  DAS
MARCAS SAMSUNG E UM NOKIA, ALÉM DE DUAS BALANÇAS DE
PRECISÃO,  AS  CHAVES  DE  UM  VEÍCULO  GM  CELTA  E  O
DOCUMENTO  DE  WENDERSON  DE  SOUZA  PEREIRA,  MAIS
CONHECIDO POR PELADO, UMA FACA E DUAS TESOURAS; QUE,
DIANTE DE TAIS FATOS, TROUXE O MENOR DANILO E GLERISTON
À  PRESENÇA  DA  AUTORIDADE  POLICIAL  PLANTONISTA;  QUE
REIZINHO FOI ENTREGUE À DELEGADA DE  HOMICÍDIO, JÁ QUE
CONTRA ELE PESA A ACUSAÇÃO DE UM ASSASSINATO E EXISTEM
MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO; QUE DANILO E GLERISTON,
ALIÁS,  CONFIRMARAM  ENVOLVIMENTO  NESTE  HOMICÍDIO,
OCORRIDO ESTA SEMANA NO BAIRRO DA LIBERDADE, AQUI EM
CAMPINA GRANDE, E QUE VITIMOU UM INDIVÍDUO CONHECIDO
POR ALISSON CABEÇA; QUE igualmente foram trazidos à presença da
Autoridade  Policial  a  arma  e  as  substâncias  semelhantes  à  CRACK,  À
COCAÍNA e à MACONHA. [...]”

Com efeito, os policiais militares que participaram da diligência
foram seguros ao afirmar,  que foi encontrada uma arma de fogo e as drogas com o
apelante, como se infere dos depoimentos acima transcritos.

Ressalte-se  que  os  depoimentos  prestados  pelos  policiais  que
participaram da prisão têm relevante valor probatório, haja vista que, sendo o policial
agente  público  no  exercício  de  suas  funções,  as  suas  declarações  revestem-se  de
presunção de credibilidade,  mormente quando,  no caso dos  autos,  inexiste  elemento
concreto que ponha em dúvida as informações  prestadas,  ou de que as testemunhas
tenham interesse em prejudicar o agente. 

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL
DE  ARMA DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO.  MERA ALEGAÇÃO  DE
INOCÊNCIA.  ANÁLISE  DE  PROVAS.  VIA  ELEITA  INADEQUADA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1.  O  depoimento  de  policiais,  mormente  quando  corroborado  pelas
demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado
como meio probatório apto à fundamentar a condenação. 
2.  Acolher  a  tese  de  inocência  defendida  pelo  Impetrante-Paciente,
desconstituindo condenação transitada em julgado para a acusação e para a
defesa,  demandaria,  necessariamente,  o  reexame  do  conjunto  fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 195.200/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 24/04/2012, DJe 03/05/2012) g.n.

Esta Câmara não discrepa dos entendimentos retros transcritos:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Preliminar de nulidade absoluta. Alegação de falta de fundamentação na
decisão que recebeu a denúncia. Inexigibilidade de fundamentação
complexa. Rejeição. Materialidade e autoria consubstanciadas.
Condenação. Ausência de provas. Conjunto probatório que evidencia a
mercancia. Depoimentos dos policiais. Validade. Desclassificação para uso.
Impossibilidade. Omissão na sentença no tocante à causa especial de
diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Exigência.
Princípio do duplo grau de jurisdição. Remessa ao juízo a quo. Provimento
parcial do apelo. A decisão sucinta que recebeu a denúncia está pautada no
art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto não é inepta e estão



presentes os pressupostos processuais, das condições da ação e a existência
de justa causa, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de
fundamentação, ademais a defesa não argüiu tal nulidade em tempo
oportuno. Restando comprovadas autoria e materialidade do delito,
impossível acolher a pretendida absolvição por ausência de provas, pois os
elementos probantes amealhados durante a instrução processual, em
especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
dos agentes, são mais do que bastante para ensejar a condenação.
Outrossim, diante da logicidade proporcionada pelo acervo probatório
colacionado durante a instrução criminal, não há como recepcionar a
pretensão absolutória pela simplista alegação de que a droga pertencia
apenas ao primeiro denunciado, até porque, ao contrário do que aduz a
defesa, o conjunto probatório coligido é, indubitavelmente, suficiente para
justificar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo servem como forte
elemento de convicção do julgador, porque relataram os fatos ocorridos com
fidelidade, coerência e firmeza, e se contra eles não há qualquer indício de
má-fé, têm valor probante, podendo embasar a condenação. Não há como
desclassificar a conduta delitiva do réu de tráfico de drogas para uso,
tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, haja vista a materialidade e a
autoria do delito do art. 33 da mesma Lei Tráfico de Entorpecentes estarem
amplamente evidenciadas no caderno processual. Ao Juiz sentenciante
compete examinar a possibilidade de aplicação ou não do disposto no §4º do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A sua omissão não pode ser corrigida por este
Tribunal, sob pena de ocorrer supressão de instância, ao considerar o
princípio do tantum devoluntum quantum appellatum, daí o retorno dos
autos ao Juízo de origem”. (TJPB; ACr 001.2010.004095-3/002; Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB
22/10/2012; Pág. 9).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE USO PRÓPRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO A CRIMES QUE
ENVOLVEM TÓXICOS. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA
CONSUMO PESSOAL DESCARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ocorrendo denúncia da mercancia
ilícita de entorpecentes e, em seguida, perpetrada a prisão em flagrante
delito na posse da droga pronta para comercialização, mostra-se
comprovado que a substância entorpecente se destinava ao tráfico e, não,
ao consumo próprio. Os aspectos objetivos do crime de tráfico de drogas
impedem a aplicação do princípio da insignificância (bagatela), já que este
delito possui um elevadíssimo grau de reprovabilidade, sendo, inclusive,
definido como hediondo. Ademais, esta conduta é extremamente ofensiva à
sociedade, comumente servindo como mola propulsora de outros crimes
como furtos, roubos e até homicídios, não podendo, de nenhuma forma, ser
considerada um indiferente penal, pouco importando a quantidade de droga
apreendida”. (TJPB; ACr 200.2008.027145-1/001; Câmara Especializada
Criminal; Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho; DJPB 10/10/2012;
Pág. 12).

“Tráfico ilícito de substância entorpecente. Condenação. Irresignação
defensiva. Ausência de materialidade por inexistência do laudo químico
toxicológico definitivo antes do recebimento da denúncia. Inocorrência de
nulidade. Laudo provisório que reconhece positivo para cocaína aliado as
demais provas. Súplica pela sua absolvição ou, desclassificação para o
crime de uso de substância  entorpecente. Argumentação infundada.
Confissão extrajudicial de um dos denunciados. Depoimentos testemunhais
com contundente acervo probatório da materialidade e autoria delitiva.
Desprovimento do apelo. (...) É imprópria a alegação de nulidade em razão
da falta de exame toxicológico definitivo, se evidenciada, nos autos, a
comprovação da materialidade do delito por meio de laudo provisório de
constatação de substância entorpecente. A desconstituição do julgado só é



admitida em casos de flagrante e inequívoca ilegalidade, o que não restou
evidenciado in casu. (STJ - HC 19.518-MS - 5.ª T., Rel. Min. Gilson Dipp,
pub. No DJU de 20/05/2002 e na Revista dos Tribunais, v. 806, p. 499).
Provada a materialidade e a autoria do delito, através das provas
constantes nos autos, indicando a traficância, como observado nos
presentes autos, não há como acolher o pleito absolutório, bem ainda o
pedido de condenação por uso. ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em, negar provimento ao apelo,
em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Unânime.”
(TJPB, Apelação Criminal Nº 0012007.002741-0/002. Câmara Criminal.
Relator: Des. Antônio Carlos Coêlho da Franca. DJ: 29/08/2008). Grifos
nossos.

Por oportuno, a título ilustrativo, a jurisprudência pátria segue
nesse mesmo sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AUDIÊNCIA DE  INSTRUÇÃO  REALIZADA SEM  A PRESENÇA DE
REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PREVIAMENTE
INTIMADO.  NULIDADE  RELATIVA.  PREJUÍZO  NÃO
DEMONSTRADO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO
REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO
DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO
DE  MENORES  CARACTERIZADAS.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS
QUE,  ALIADO  AS  DEMAIS  PROVAS  DOS  AUTOS,  SÃO  IDÔNEOS
PARA COMPROVAR A AUTORIA DO ACUSADO PELOS DELITOS EM
FOCO.  INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  75  DESTE  TJPE.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
2. Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas comprovadas pela
prova testemunhal e laudos técnicos. Negativa de autoria que não encontra
respaldo dentro do contexto fático-probatório.
3. A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  uníssona  no
sentido de que o depoimento de policiais é plenamente válido como meio
de prova, hábil a embasar a condenação, mormente quando não há nada
nos autos que possa retirar a credibilidade dos depoimentos prestados,
como é o caso dos autos.
4. Recurso negado provimento. Decisão unânime.
(TJPE;  APL 0056753-04.2015.8.17.0001;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.
Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo; Julg. Desembargador João
Benedito  da  Silva  Processo  nº  0001887-29.2015.815.0251  13/06/2017;
DJEPE 19/07/2017) g.n.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT, LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO  PERMITIDO  (ART.  14,  LEI  Nº  10.826/03).  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS  EM  RELAÇÃO  A  AMBOS  OS  DELITOS.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
PREVISTA  NO  ARTIGO  40,  INCISO  VI,  DA  LEI  N.  11.343/06.
INVIABILIDADE.  ENVOLVIMENTO  DE  ADOLESCENTE  NO
COMÉRCIO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  CERTIFICADO  PELAS
PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 
- Havendo prova da autoria e materialidade dos delitos de tráfico ilícito
de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, deve
ser mantida  a  condenação  do réu,  sendo inviável  o  pretendido pleito
absolutório. 
-  O  valor  do  depoimento  testemunhal  dos  policiais  militares,
especialmente  quando  prestado  em  juízo,  sob  a  garantia  do
contraditório,  reveste-se  de  inquestionável  eficácia  probatória,  não  se



podendo  desqualificá-lo  pelo  só  fato  de  emanar  de  agentes  estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
- Demonstrado que a dinâmica delitiva envolveu adolescente, inafastável a
aplicação da causa especial de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da
Lei n. 11.343/06. 
(TJMG; APCR 1.0290.15.012757-6/001; Rel.  Des.  Wanderley Paiva;  Julg.
04/07/2017; DJEMG 10/07/2017) g.n.

Verifica-se, pois, que, a despeito da inconformação do apelante,
há, nos autos, provas cabais e suficientes a evidenciarem a materialidade e a autoria
delitivas do tráfico de entorpecentes e do delito de porte ilegal de arma de fogo.

A  versão  defensiva,  portanto,  não  se  encontra amparada em
qualquer elemento de convicção colhido, sendo, ao revés, as provas e circunstâncias em
que ocorreram os fatos indiscutíveis na demonstração do cometimento de  crime de
tráfico de entorpecentes,  não havendo que se falar em aplicação do princípio do  in
dubio pro reo. 

Ponto outro, com relação ao pedido subsidiário do ora apelante,
no  sentido  de  que  seja  procedida  a  adequação  da  quantidade  de  multa  e  da  pena
pecuniária de 01 salário-mínimo imposta, mantendo-se “incólume o quantum debetur do
seu regime prisional”,  destaco que, in casu,  o magistrado aplicou a pena da seguinte
forma:

“CONDENAR  GLERYSTON  SÉRGIO  SOARES  BARBOSA a  pena
definitiva de  03 (três)  anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 177
(cento  e  setenta  e  sete)  dias-multa, sendo  cada  dia  multa  no  valor
equivalente  a  1/30  do  salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato,  por  está
incluso nas sanções previstas nos artigos 33 da lei n° 11.343/06 e art. 12 da
Lei n° 10.826/03. Substituo a pena privativa de liberdade por: duas restritivas
de direitos (art. 44, § 2o do CP. com as alterações da Lei n°. 9.714/98). sendo
(I) uma prestação de serviço à comunidade,  pelo mesmo período da pena
privativa de liberdade aplicada, devendo ser cumprida à razão de uma hora
de  tarefas  por  dia  de  condenação,  ou  oito  horas  semanais,  em  entidade
indicada pelo Juízo das Execuções Penais e  (II)  outra consistente em pena
pecuniária (art. 45, § Io do CP) no valor de 01 (um) salário-mínimo em prol
da instituição  Centro de Recuperação Homens de Cristo -  a  ser  pago no
prazo de 10 (dez) dias contados da data do trânsito em julgado da sentença,
em atendimento a parte final  do disposto no § 2o  do inc.  III do art. 43 do
Código Penal, sem prejuízo da pena de multa aplicada.”

Observa-se, que, a irresignação é apenas no tocante à pena de
multa fixada e à pena pecuniária. Ocorre que com relação a pena de multa imposta pela
prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), reputo
que o apelante carece de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a reprimenda fora
fixada no mínimo legal (10 dias-multa). 

Com relação ao crime de tráfico de drogas, observa-se que o
Juiz de piso, com fulcro no art. 59 do CP, fixou a pena da seguinte forma:

“O réu é imputável, com potencial consciência da ilicitude de seu ato e dela
exigia-se  conduta  diversa  da  que  praticou,  o  que  demonstra  sua
culpabilidade, que não extrapola o tipo legal.

O réu é  primário  e com base no que se contém nos autos não é possível
afirmar que possua maus antecedentes.



Nada consta acerca da conduta social e da personalidade
do denunciado.

Não  foram  apresentadas  motivações  para  a  prática  do  delito,  e  as
circunstâncias são próprias da clandestinidade usual do crime.

As consequências do crime de tráfico de entorpecentes são sempre danosas
para suas vítimas (viciados) e para toda sociedade, haja vista o alto grau de
dependência e a natureza destrutiva do crack.

A quantidade de droga de apreendida (83 gramas de maconha e 19,7 gramas
de cocaína) demonstra um tráfico de pequeno porte.

Considerando a análise supra procedida das  circunstâncias  judiciais  e  que
para o delito é prevista abstratamente pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão. fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão., além de 500
(quinhentos) dias-multa.

Não incidem, in casu, circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Entendo aplicável a minorante prevista no art. 33. § 4o da Lei n° 11.343/06.
uma vez ser o denunciado primário,  com bons antecedentes,  além de não
haver  demonstração  de  que  integre  organização  criminosa  ou  se  dedique
exclusivamente a atividades delituosas. Reduzo a reprimenda em  2/3 (dois
terços),  isto é,  03 (três) anos e 04 (quatro) meses, além de 344 (trezentos e
quarenta e quatro) dias-multa perfazendo um total de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta   e   sete) dias-multa, a qual
torno definitiva à míngua de outras circunstâncias a considerar.”

Ab initio, quando o réu é condenado por crime no qual há dupla
cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, uma vez que sua
isenção violaria o princípio constitucional da legalidade. 

O disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 estabelece uma pena
entre  5 (cinco) e 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa.  Destaque-se que, o magistrado aplicou de forma definitiva o
quantum de 167 dias-multa. 

Assim,  considerando  o  fato  de  que  a  pena  foi  aplicada  no
mínimo legal e o magistrado ao aplicar a minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de
drogas tornou-a definitiva abaixo do mínimo legal previsto na Lei Penal, não há que se
falar em reforma da dosimetria.

Dessa  forma,  não  se  autoriza  a  isenção  ou  dispensa  do
pagamento da multa, pois tal sanção pecuniária está inserida no tipo penal violado, não
se tratando de pena alternativa, mas sim cumulativa com a privativa de liberdade.

Por fim, com relação a pena pecuniária aplicada nos termos do
art. 45, § 1º do CP - 01 (um) salário-mínimo-, ressalto que, nada há de ser reformado,
eis que aplicada, em consonância com as circunstâncias judiciais preconizadas no art. 59
do  Código  Penal,  criteriosamente  examinadas  na  sentença  encartada,  tendo  sido
estipulada no patamar mínimo previsto em lei, em conformidade com as demais. 

Ademais, as questões relativas à isenção, forma de pagamento,
parcelamento ou outras formas possíveis, devem ser discutidas no Juízo das Execuções
Penais. 



Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade ventilada e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório, em harmonia com o Parecer
Ministerial e, em consequência, mantendo intacta a sentença proferida no primeiro grau
de jurisdição. 

Oficie-se  ao  Juízo  de  Execuções  Penais  competente,
comunicando-o da confirmação da sentença condenatória.

É como voto.

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

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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, 27 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado – Relator


