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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
DE  DROGAS.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ACOLHIMENTO.
PROVAS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE.  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA POR OUTROS
ELEMENTOS  DE  PROVA,  COLHIDOS  NA
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.  CONDENAÇÃO
QUE  SE  MANTÉM.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

- Existindo nos autos elementos suficientes para
sufragar uma condenação, notadamente em face
da  confissão  extrajudicial  da  ré,  confirmada por
outras  provas  produzidas  sob  o  crivo  do
contraditório,  há  que  se  confirmar  a  sentença
condenatória.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por  Elisângela Pereira

da Silva contra sentença de fls. 75/77, que a condenou nas penas do art. 33 da
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Lei nº 11.343/2006, em razão de, no dia 04/11/2013, por volta das 20:00 hs, na

Avenida Canal, Bairro São José Pinheiro, na cidade de Campina Grande-PB,

trazer consigo substância entorpecente.

Narra a denúncia que, na data e local  acima mencionados,  os

policias,  em ronda,  avistaram a denunciada na garupa de uma motocicleta

guiada por um mototaxista, em atitude suspeita. Feita a abordagem e revista

pessoal, foi encontrado em poder da acusada um pacote contendo uma pedra

de  crack,  pesando  de  536,2g  (quinhentos  e  trinta  e  seis  gramas  e  dois

decigramas).

Após instruído o feito, o juiz de primeira instância, em sentença de

fls. 75/77, julgou procedente a denúncia, para condenar a ré, por incidência do

art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de

reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e

sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à

época dos fatos.  A pena corporal  foi  substituída  por  2  (duas)  restritivas  de

direitos,  consistentes  na  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  pena

pecuniária.

Irresignada,  a  acusada  apelou  (fl.  79),  em  cujas  razões  (fls.

84/89),  em suma,  pugnou por  sua absolvição,  ante  a  fragilidade probatória

quanto à autoria delitiva. Alega que a acusada não possuía ciência acerca do

que transportava e que existiu uma terceira pessoa na cena do crime, a qual

teria entregue o volume à ré para ser transportado. 

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  pugnou  pelo

desprovimento do recurso (fls. 90/93).

Nesta  superior  instância,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em

parecer de fls. 97/99, opinou pelo desprovimento da apelação.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

Segundo a denúncia, no dia 04/11/2013, por volta das 20:00 hs,

na Avenida Canal, Bairro São José Pinheiro, na cidade de Campina Grande-

PB,  os  policias,  em  ronda,  avistaram  a  denunciada  na  garupa  de  uma

motocicleta guiada por um mototaxista, em atitude suspeita. Feita a abordagem

e revista pessoal, foi encontrado em poder da acusada um pacote contendo

uma pedra de crack, pesando de 536,2g (quinhentos e trinta e seis gramas e

dois decigramas).

Em face dessas circunstâncias, a ré foi condenada, por incidência

do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de

reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e

sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à

época dos fatos.  A pena corporal  foi  substituída  por  2  (duas)  restritivas  de

direitos,  consistentes  na  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  pena

pecuniária. 

A pretensão do presente recurso é a absolvição da ora apelante,

dada a ausência de comprovação de que ela tinha consciência do conteúdo do

volume que transportava a pedido de terceira pessoa, atribuindo, pois, a esta a

responsabilidade pelo fato.

Compulsando atentamente os autos, todavia, entendo que não há

como se acolher o pedido recursal.

Vejamos. Ao ser presa em flagrante delito, a acusada foi ouvida

pela autoridade policial,  tendo reconhecido saber da existência da droga no

pacote que transportava consigo a pedido de outra mulher:

Desembargador João Benedito da Silva
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Que a conduzida encontrava-se na feria de peixe, feira
central,  centro,  nesta  cidade,  quando  fora  chamada
por  outra  mulher  para  se  deslocar  até  o  bairro  do
centenário, onde lá iriam pegar uma encomenda; Que,
ao  chegar  próximo  ao  supermercado  Filezão,  a
companheira da conduzida parou, se deslocou até um
local e voltou com um pacote de plástico com pedaço
de  crack em seu interior; Que tal mulher entregou à
conduzida o pacote e ambas pegaram mototaxi; Que a
tal mulher saiu na frente e a conduzida saiu em outra
moto  acompanhando-a;  Que,  ao  chegar  próximo  a
FIEP, a conduzida percebeu a viatura da polícia militar,
ficou nervosa e procurou sair da moto, foi  quando o
mototaxista  perdeu  o  equilíbrio  da moto  e  encostou
esta em veículo que estava parado; que a viatura da
polícia militar mandou que esta parasse, e encontrou
com  a  conduzida  um  pacote  com  o  crack;  Que  a
conduzida não sabe quem a sua companheira e nem
sabe declinar o seu nome; que nunca foi presa nem
processada. - acusada  Elizângela Pereira da Silva,
em sede policial, fl. 09.

Como se  vê,  a  denunciada  chega a  afirmar  que recebeu  “um

pacote de plástico com pedaço de  crack em seu interior”. Além disso, relata

que ficou nervosa ao perceber a aproximação de uma viatura policial, o que

acabou provocando um pequeno acidente de trânsito, visto que o motoqueiro

desequilibrou-se e abalroou um veículo que se encontrava parado no local.

Tudo  isso  demonstra  que  a  acusada,  efetivamente,  tinha

conhecimento  da  ilicitude  de  sua  conduta,  certamente  porque  sabia  que  a

encomenda por ela transportada continha substância entorpecente.

Por  ocasião da audiência de instrução e julgamento,  em juízo,

porém,  a  ré  alterou  a  sua  versão  dos  fatos,  alegando  que  não  tinha

conhecimento de que havia droga no pacote que transportava a pedido de uma

pessoa chamada Lidiane. Eis suas palavras, na íntegra:

Que não é verdadeira a acusação;  Que, no dia dos
fatos,  a  acusada  se  encontrava  na  feira  de  peixe
quando  uma pessoa  chamada Lidiane  chamou a  ré
para ir buscar uma encomenda; Que a acusada não
sabia o que tinha dentro do pacote; Que a motocicleta

Desembargador João Benedito da Silva
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em que a ré estava bateu em um carro e a polícia se
aproximou, momento em que foi encontrada a droga;
Que a pessoa que estava dirigindo a motocicleta era o
mototaxista; Que Lidiane foi quem entregou o pacote à
ré;  Que  a  acusada  não  conhece  Lidiane;  Que a  ré
conheceu Lidiane através de uma amiga; Que, no dia
dos  fatos,  essa  amiga  disse  que  Lidiane  estava
chamando para ir buscar a encomenda; Que Lidiane
disse  à  acusada  que  lhe  daria  R$ 50,00 (cinquenta
reais) para que ela pegasse o pacote e deixasse no
ponto  de  ônibus,  que  um  rapaz  iria  receber  a
encomenda; Que foi a primeira vez que a acusada fez
esse tipo de serviço; Que depois desse fato, a ré não
mais  viu  Lidiane;  Que  a  acusada  não  chegou  a
encontrar-se com Lidiane; Que a ré esclarece que viu
Lidiane apenas na hora em que ela foi pegar a droga,
mas logo em seguida Lidiane deixou a acusada e foi
embora na moto; Que as motos se desencontraram;
Que  a  acusada  iria  entregar  o  pacote  em  frente  à
FIEP.  -  ré  Elisângela  Pereira  da  Silva,  em  juízo,
arquivo “Interrogatorio.wmv”, constante na mídia de fl.
61.

Não obstante isso,  a nova narrativa apresentada pela acusada

não  se  confirma  pelos  elementos  constantes  nos  autos.  Ao  revés,  as

testemunhas inquiridas, seja em sede policial, seja em juízo, vem a confirmar a

tese acusatória, conforme se depreende da leitura de seus depoimentos:

Que encontrava-se em uma viatura da PM junto com
seus companheiros e ao passarem em frente a FIEP,
Canal, perceberam que em frente a viatura havia um
mototaxista com uma mulher como passageiro e em
dado momento o condutor  da moto percebeu que a
moto pendeu para o lado chegando a bater na lanterna
traseira de outro carro; Que, nesse ínterim o condutor
percebeu  que  a  passageira  da  moto  carregava  um
pacote entre as pernas, em detrimento disse mandou
que o motoqueiro parasse; Que o condutor, ao revistar
a mulher, encontrou o pacote com uma pedra de crack
em seu interior; Que a mulher ao ser indagada disse
para  o  condutor  que  havia  pego  o  mototaxista  no
bairro  do  Centenário  para  este  levá-la  ao  quiosque
Sabor  de  Mel,  José  Pinheiro;  Que  o  condutor
constatou que o mototaxista não tinha nada a ver com
aquele  entorpecente;  Que  o  condutor  chegou  a  ver
também que ia outra mulher em outro mototaxi, mas
não  conseguiu  prendê-la;  Que,  diante  dos  fatos,
conduziu  todos  para  a  central  de  polícia.  -  Jônio
Jardan Vieira Marques, na esfera policial, fl. 07

Desembargador João Benedito da Silva
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Que  confirma  o  depoimento  prestado  na  esfera
policial, lido nesta audiência; Que os fatos ocorreram
no bairro do centenário; Que o depoente havia deixado
um passageiro no Parque do Povo; Que na praça em
que o depoente trabalha as corridas são pela vez; Que
assim que a testemunha voltou para a praça em que
trabalha, um colega pediu para ele levar a acusada;
Que  eram  2  (duas)  mulheres,  portanto,  foram  duas
motos;  Que  o  depoente  não  conhecia  a  réu;  Que,
quando  estavam  próximo  à  FIEP,  uma  viatura  da
polícia  se  aproximou  e  a  acusada  se  assustou  e
empurrou  a  testemunha,  provocando  um  acidente,
pois havia um carro parado bem próximo à motocicleta
do  depoente;   Que  a  polícia,  então,  parou  e  fez  a
abordagem; Que a testemunha presenciou quando os
policiais  fizeram  a  revista  pessoal  na  ré;  Que  o
depoente também foi revistado; Que fi encontrado com
a acusada o pacote, que estava dentro de suas calças;
Que  a  droga  encontrada  era  o  crack,  mas  a
testemunha nada sabia sobe a sua existência; Que o
depoente  não  percebeu  se  havia  outro  mototáxi
seguindo  a  motocicleta  do  depoente;  Que  a
testemunha  reconhece  a  acusada,  presente  nesta
audiência, como sendo a pessoa que pegou a corrida
com  o  depoente  no  dia  dos  fatos;  Que  a  acusada
chegou  a  dizer,  no  momento  da  abordagem,  que  o
pacote era de sua propriedade. -  Rosivaldo Quirino
de  Brito,  em  juízo,  arquivo  “Test  acusação.wmv”,
constante na mídia de fl. 61.

Diante  de  todas  essas  evidências,  entendo  que  a  simples

retratação de confissão extrajudicial, em dissonância com os demais elementos

de  prova  contidos  nos  autos,  não  tem  o  poder  de  afastar  o  decreto

condenatório.

Nesse sentido, já se posicionou o STJ:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO.  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.  RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO.
CONDENAÇÃO  COM  BASE  EM  OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM
A CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  1.  Não  configura
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa  a  condenação  baseada  em  confissão
extrajudicial  retratada  em  juízo,  corroborada  por
depoimentos  colhidos  na  fase  instrutória.  2.

Desembargador João Benedito da Silva
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Embora  não  se  admita  a  prolação  do  édito
condenatório  com  base  em  elementos  de
convicção  exclusivamente  colhidos  durante  o
inquérito  policial,  tal  situação não se  verifica  na
hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal
de origem apoiaram-se também em elementos de
prova  colhidos  no  âmbito  do  devido  processo
legal. ABSOLVIÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DELITO  DE  ROUBO.  VALOR
ÍNFIMO DO BEM SUBTRAÍDO. FUNDAMENTO NÃO
APRECIADO  PELA  CORTE  DE  ORIGEM.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO.  1.  Inviável  a  apreciação,
diretamente  por  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  da
aplicação do princípio da insignificância ao crime de
roubo de R$ 20,00 (vinte reais), sob pena de incidir-se
na vedada supressão de instância, uma vez que essa
matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 2.
Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão,
denegada.”(STJ – HC 115.255/MS, Rel. Ministro  JORGE
MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  20/05/2010,  DJe
09/08/2010) (grifo nosso)

Pontua-se, ainda, o mesmo posicionamento:

As  confissões  judiciais  ou  extrajudiciais  valem  pela
sinceridade  com  que  são  feitas  ou  verdade  nelas
contidas,  desde  que  corroboradas  por  outros
elementos  de  prova  inclusive  circunstanciais.(RTJ
88/371)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  FURTO  QUALIFICADO  -
CONFISSÃO  EXTRAJUDICIAL -  RETRATAÇÃO  EM
JUÍZO  -  ABSOLVIÇÃO  -  INADMISSIBILIDADE  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  ROMPIMENTO  DE
OBSTÁCULO  -  OCORRÊNCIA  -  CONDENAÇÕES
POSTERIORES AO FATO - MAUS ANTECEDENTES
NÃO  CARACTERIZADOS.  1.  Restando
comprovadas a autoria e a materialidade, seja pela
confissão do agente na fase extrajudicial, seja pela
apreensão da res furtiva em seu poder, aliado às
demais  provas  colhidas  no  curso  da  instrução,
autorizam  o  julgador  a  proferir  sentença
condenatória, até porque, a retratação em juízo da
harmônica  confissão  da  fase  extrajudicial,
desacompanhada de qualquer adminículo de prova
e  de  verossimilhança,  sucumbe  diante  dos
eficazes e seguros elementos de convicção que o
apontam  como  autor  do  delito  descrito  na
denúncia. 2. Estando a qualificadora do rompimento
de  obstáculo  devidamente  comprovada  por  laudo

Desembargador João Benedito da Silva
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pericial, não há que se falar em decote da mesma. 3.
Os  delitos  ou  condenações  posteriores  ao caso  em
desate não podem ser considerados para caracterizar
maus antecedentes,  pois  diante  do princípio  da não
culpabilidade somente as condenações anteriores ao
crime  em  julgamento  autorizam  essa  afirmação.  4.
Recurso  parcialmente  provido.  (TJMG.  Processo  n.
1.0395.05.011208-9/001.  Rel.  Antônio  Armando  dos
Anjos.  Julg.  09/03/2010.  DJ  16/04/2010)  (grifo
nosso).

Não há, pois,  como acolher a pretensão veiculada no presente

apelo.

Quanto  à  dosimetria  da  pena,  que,  aliás,  não  fora  objeto  de

impugnação  específica  neste  apelo,  observar-se  que  foi  realizada  em

conformidade com o critério trifásico e demais regras pertinentes, não havendo

qualquer inadequação que mereça ser sanada nesta sede recursal, até porque

dosada a reprimenda em seu mínimo legal.

Forte  nessas razões,  nego provimento ao apelo,  mantendo a

sentença em todos os seus termos.

   É como voto.

  Presidiu a sessão o Exmo. Sr.  Des. João Benedito  da Silva,
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Dr.
João  Batista  Barbosa  (  Juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em
substituição ao Exmo. Des. João Benedito da Silva), relator, o Exmo. Sr. Des.
Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho.
Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor  de
Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três ) dias do mês de abril do ano de 2015.

Dr.  João Batista Barbosa
 Juiz de Direito Convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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