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RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Goiás, pelo seu

representante  legal,  ofereceu denúncia  em desfavor  de  MANOEL DAS

NUVENS, nascido em 20.08.1972, FÁBIO SOL, nascido em 12.02.1997,

imputando, ao primeiro, a prática dos delitos descritos pelos artigos 33, 35,

c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, artigo 12, da Lei nº

10.826/03,  artigo  244-B,  do  Estatuto  da  Criança  e  Adolescente,  em

concurso material de crimes, ao segundo, a prática do delito descrito pelo

artigo 14, da Lei nº 10.826/03. Narra a peça acusatória:

“Consta  do  incluso  procedimento  inquisitório,

registrado sob o nº 45/2020, que no dia 09 de janeiro

de 2018, por volta  das 00h29min, na rua Aracajú,

S/Nº,  Setor  Bandeirantes,  nesta  urbe,  o  primeiro

denunciado  acima  identificado  foi  detido  quando

mantinha,  na  residência,  drogas  para  fins  de

mercancia,  detinha  a  posse  de  arma  de  fogo  e

munições, sem a autorização legal, ainda, corrompia

adolescentes  à  prática  de  infrações,  o  segundo

denunciado, sem autorização legal, portava arma de

fogo e munições. 
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Segundo advém do caderno informativo, na ocasião,

policiais do Grupo de Patrulhamento Tático - GPT

faziam ronda nas imediações, quando visualizaram

uma discussão entre os denunciados. Ao fazerem a

abordagem do segundo denunciado, constataram que

ele  portava  uma arma de  fogo,  calibre  38,  sem a

devida permissão ou autorização. Na oportunidade,

o segundo denunciado alegou que seu filho estava

furtando materiais de casa, para pagar as drogas que

comprava  do  primeiro  denunciado,  que,

propositadamente,  havia  manchado  de  vermelho  a

parte superior de uma nota de R$ 50,00 (cinquenta

reais),  pois  estava  cansado  de  ter  suas  coisas

subtraídas pelo filho,  em função do vício.  Relatou

que  ao  sentir  a  falta  da  referida  nota,  indagou  ao

filho,  obtendo  como  resposta  que  tal  nota  foi

utilizada para pagar a droga adquirida do primeiro

denunciado. Diante de tal alegação, pegou a arma de

fogo e se dirigiu até aquele local, com o intuito de

obter  seu  dinheiro de volta.  Argumentou,  por  fim,

que há comentários de que o primeiro denunciado

alicia menores para distribuir drogas.

Na  abordagem  do  primeiro  denunciado,  a  equipe

policial  verificou  tratar-se  do  vulgo  “Mané  Pó",
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conhecido traficante  de drogas na região,  portador

de  vários  antecedentes  criminais,  inclusive,  na

ocasião,  tinha  contra  si  mandado  de  prisão  em

aberto.  Na busca  pessoal,  nada  foi  encontrado em

seu  poder,  mas  diante  do  contexto,  após  expressa

autorização, aposta em formulário específico, e em

razão de conter menores na residência dele, a equipe

policial adentrou o imóvel, durante as buscas foram

encontrados: um revólver calibre 32, contendo uma

munição; várias porções de drogas, acondicionadas

para  a  venda;  uma  balança  de  precisão;  dois

telefones  celulares;  a  quantia  de  R$  14.820,00

(quatorze mil, oitocentos e vinte reais), sendo vinte

notas de R$ 100,00 (cem reais), duzentas notas de

R$ 50,00 (cinquenta reais), cem notas de R$ 20,00

(vinte reais), setenta notas de R$ 10,00 (dez reais),

vinte notas de R$ 5,00 (cinco reais), e dez notas de

R$  2,00  (dois  reais).  Nas  notas  de  R$  50,00

(cinquenta reais), havia uma com mancha vermelha

na parte superior.

As  armas  apreendidas  com os  denunciados  foram

periciadas,  atestada  a  potencialidade  lesiva.  As

drogas  apreendidas  em  poder  do  primeiro

denunciado  foram  submetidas  a  exame  pericial,
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identificadas  uma  porção  fragmentada  de  material

vegetal  dessecado,  com  massa  bruta  de  10.896  g

(dez  quilogramas,  oitocentos  e  noventa  e  seis

gramas)  de  maconha;  quatro  porções  de  material

petrificado,  de  coloração  amarelada,  com  massa

bruta de 3.624 g (três quilogramas, seiscentos e vinte

e quatro gramas) de cocaína.

Verificou-se, também, que o primeiro denunciado e

os adolescentes, outrora apreendidos na residência,

estavam associados para o fim de praticar o tráfico

de  drogas  nesta  cidade  e  região,  o  primeiro

denunciado corrompia ou facilitava a corrupção de

menores de 18 anos,  com eles praticando infração

penal ou induzindo-os a praticá-la.

Isto posto,  MANOEL DAS NUVENS está incurso

nas sanções dos artigos 33, caput, 35, c/c artigo 40,

inciso  II,  da  Lei  nº  11.343/06,  artigo  12,  da  Lei

10.826/03,  artigo  244-B,  da  Lei  nº  8.069/90,  em

concurso material, FÁBIO SOL incurso nas sanções

do  artigo  14,  da  Lei  nº  10.806/03,  requer  a

notificação  dos  denunciados  para  oferecer  defesa

prévia, por escrito, no prazo de 10 dias, sob pena de

nomeação  de  defensor  para  que  o  faça.  Requer,

ainda, que o feito seja processado sob o rito especial
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previsto  na  legislação  própria,  até  o  julgamento  e

condenação,  arrolando,  desde  já,  as  testemunhas

abaixo indicadas, que deverão ser ouvidas em Juízo,

sob as cominações legais.”

A inicial acusatória veio acompanhada de inquérito

policial, fls. 05/146, constando termo de exibição e apreensão, fls. 18/19,

laudos periciais de aptidão de disparo das duas armas de fogo, fls. 19/23,

laudo de exame pericial de identificação de drogas e substâncias correlatas,

fls. 59/65.

Os  denunciados  foram  notificados,  apresentando

defesa  prévia,  a  denúncia  foi  recebida,  em  decisão  datada  de  12  de

fevereiro de 2018 (fl. 179), ausentes as hipóteses de absolvição sumária,

determinado o regular processamento do feito, fl. 209.

O  representante  do  Ministério  Público  requereu  a

quebra do sigilo de dados contidos nos aparelhos telefônicos apreendidos

em poder do primeiro processado (fls. 240/243). O pedido foi deferido (fls.

245/250).  A prova foi  confeccionada pela  Polícia Técnica do Estado de

Goiás, a transcrição pormenorizada dos diálogos mantidos, em aplicativos

de celular (fls. 261/339). Nos diálogos extraídos dos celulares apreendidos,

foram encontradas  diversas  conversas  e  fotos  inerentes  à  mercancia  de

drogas,  armas  e  outros  ilícitos  penais.  Havia,  também,  uma  foto  do
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primeiro processado,  portando a  arma de fogo apreendida em sua  casa,

vários diálogos que comprovavam a associação permanente, organizada e

estruturada, entre ele e os adolescentes, para a distribuição de drogas.

Registrada  à  fl.  345  a  audiência  de  instrução  e

julgamento,  ouvidas  as  testemunhas  de  acusação  e  da  defesa,

interrogatório, na forma do artigo 400, do CPP.

Em seus depoimentos, as testemunhas de acusação

Rosileide Terra (fl. 346), Augusto Mar (fl. 347) e Jefferson Luz (fl. 348),

policiais militares, afirmaram que estavam em serviço quando visualizaram

uma discussão, resolveram abordar o segundo processado, com ele arma de

fogo. A partir  das informações recebidas, resolveram abordar o primeiro

processado  e,  após  a  expressa  autorização,  colhida  em  formulário

específico, adentraram no imóvel, encontraram em seu poder, após a busca

domiciliar, grande quantidade de drogas, balança, arma de fogo, calibre 32,

aproximadamente  R$  14.000,00  em notas  de  R$  100,00,  R$ 50,00,  R$

20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00. Alegaram, ainda, que entre as notas

apreendidas  havia  uma  no  valor  de  R$  50,00,  manchada  de  vermelho.

Disseram,  também,  que  no local  foram encontrados  vários  adolescentes

fazendo  uso  de  drogas.  Ressaltaram  que  sempre  recebiam  delações

anônimas a  respeito da atividade criminosa do primeiro processado,  em

relação  ao  tráfico  de  drogas  e  ao  aliciamento  de  adolescentes  para  a

distribuição de entorpecentes. Diante de tal situação, foram autuados em
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flagrante delito.

Dois  adolescentes,  Márcio  Mosquito  (fl.  349)  e

Júnior  Mota  (fl.  350),  foram  ouvidos  na  condição  de  testemunhas  da

acusação, em seus depoimentos, confirmaram que o primeiro processado

fornecia drogas a eles, em troca de entregas aos usuários, que a cada 05

entregas  ganhavam  01  cigarro  de  maconha  ou  uma  pedra  de  crack.

Relataram, ainda, que havia divisão de tarefas, que já estavam associados

ao primeiro processado,  na prática  do tráfico,  há mais  de 01 (um) ano,

responsáveis  por  entregar  as  drogas aos usuários,  a  responsabilidade  do

primeiro denunciado era de negociar as vendas das drogas com os usuários.

As  testemunhas  de  defesa  (fls.  351/353)  foram

meramente  abonadoras,  nada  sabendo  falar  sobre  o  fato  ou  sobre  as

condutas dos processados.

No  interrogatório,  o  primeiro  processado  (fls.

354/357) negou totalmente a autoria, dizendo que a droga apreendida era

para o uso próprio, a arma que estava no local pertencia a um menor de

idade, o dinheiro apreendido era resultante da venda de um lote, mas não

soube precisar a localização do imóvel, nem o nome do comprador.

Já o segundo processado (fls. 358/360) confessou a

autoria, argumentando que portava a arma naquele momento somente para

se proteger.
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O  representante  ministerial  apresentou  alegações

finais,  em  forma  de  memoriais  (fls.  362/380),  ratificando  a  pretensão

condenatória.

Por  seu  turno,  a  defesa  do  primeiro  processado

apresentou  memoriais  (fls.  381/409),  objetivando  a  absolvição  da

imputação, sob a tese de negativa da autoria, alternativa e sucessivamente,

o reconhecimento do tráfico privilegiado,  a  fixação da pena no mínimo

cominado, o regime aberto, a substituição da sanção aflitiva por restritiva

de direitos, a isenção da patrimonial.

A  defesa  do  segundo  processado  apresentou

memoriais  (fls.  410/418),  buscando  a  absolvição  da  imputação,  por

inexigibilidade de conduta diversa, já que atuou em situação que não lhe

era possível outro modo de agir.

Por  fim,  às  fls.  419/421,  juntadas  as  certidões  de

antecedentes  do  primeiro  processado,  apontadas  5  (cinco)  condenações,

uma  delas  transitada  em  julgado  no  dia  15  de  dezembro  de  2017.  As

certidões de antecedentes criminais  do segundo processado,  à  fl.  422,  a

existência de uma condenação pretérita, com trânsito em julgado no dia 28

de fevereiro de 2020.

É o relatório. Passo a decidir.


