
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0001382-94.2012.815.0331)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE 01 : Maria das Neves Bezerra dos Santos 
ADVOGADO : Carlos Magno Guimarães Ramires 
APELANTE 02 : Lenice de Freitas
ADVOGADO : Raimundo Rodrigues da Silva
APELADO : Justiça Pública

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  saúde  pública.
Associação ao tráfico de drogas. Prova robusta. Materialidade e
autoria comprovadas. Apelação desprovida.

—  Mantém-se a condenação pelo delito de a associação ao
tráfico  para  a  sua prática  reiterada,  quando a  prova colhida
demonstra a efetiva materialidade e autoria delitivas;

— Apelação desprovida.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade,  em negar  provimento  ao recurso,  nos termos do voto  do Relator  e  em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Maria  das  Neves
Bezerra dos Santos  e Lenice de Freitas (fs. 340/345; 354/360),  que tem por escopo
impugnar a sentença proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara criminal da Comarca de
Santa Rita, que as condenou pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. e 351 da
Lei n° 11.343/06..

1Art. 35.  Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos,  e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil  e
duzentos) dias-multa.
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Ambas foram condenadas a uma pena de 03 (três) anos de reclusão
em regime aberto e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente  à  época dos  fatos,  sendo  ao final,  as  penas privativas  de
liberdade substituídas por restritivas de direitos(fs. 321/335).

Narra a denúncia  que, as acusadas se associaram com o fim de
cometer o tráfico ilícito de entorpecentes, e dentro da engenharia criminosa a função de
Lenice era guardar parte da droga a ser comerciada por Fabinho, principal acusado.

Informa  ainda  a  inicial,  que  o  acusado  Fabinho  indicou  que  o
dinheiro apurado com a venda de drogas estava guardado na casa de Maria das Neves, e
em  diligência  até  este  local,  a  polícia  encontrou  o  valor  de  R$  1800,00  (um  mil  e
oitocentos reais) em notas de R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00.  

Alega a primeira apelante Maria das Neves Bezerra dos Santos que
não há provas suficientes que autorizem um decreto condenatório.

Por sua vez, a apelante Lenice de Freitas argumenta que apenas
era namorada do acusado Fabinho, e nada sabia da sua vida criminosa, assim, pleiteia
sua absolvição ante ausência de comprovação do vínculo associativo permanente.

Contrarrazões às fs. 349/365

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 388/394).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior (Relator).

O recurso deve ser desprovido.

Embora  o  presente  recurso,  traga  duas  apelações  individuais  e
subscritas por advogados distintos, entendo por conveniente apreciá-las em conjunto, em
razão da similaridade dos argumentos expostos nas razões recursais.

A materialidade delitiva desponta evidente do Auto de Apresentação
e Apreensão (fs.  33/34 e  do Laudo de Exame Químico-Toxicológico  (f.  32),  os  quais
revelam que, após serem submetidas aos reagentes específicos, foi detectada a presença
de cocaína ( em forma de crack)  nas substâncias apreendidas. 

A autoria, por sua vez, encontra inabalável respaldo na prova dos
autos, sendo fato incontroverso que a droga apreendida na posse do acusado Fabinho,
era destinada ao abastecimento do tráfico na cidade de Santa Rita, com o auxilio das
apelantes Lenice de Freitas e Maria das Neves,  o que já vinha sendo feito de forma
estável e duradoura.

Neste sentido, eis a confissão do acusado Fabinho (Fábio Severino
dos Santos), sobre sua atividade mercantil: (fs.236/237)
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“que há um mês antes do fato, o serviço como alternativo não
estava rendendo e resolveu entrar no comércio da droga; que
vendeu uma moto que tinha para comprar droga; que comprou
todo dinheiro de droga” […]

O testemunho prestado pelo policial civil Sérgio Túlio Cavalcanti,  na
fase  policial  e  confirmado  em  juízo,  demonstra  como  se  dava  a  participação  das
apelantes:

“Continuando as diligências, em decorrência da materialidade
da  droga,  localizaram  e  realizaram  a  detenção  de  Lenice,
identificada  como companheira  de  Fabinho  nas  distribuições
dos entorpecentes;  que Lenice ao ser detida confirmou suas
ações,  inclusive  confessando  ter  guardado  a  droga  em  sua
casa  logo  depois  da  mesma  ter  sido  retirada  da  casa  de
Fabinho;  que  indagado  sobre  o  dinheiro  correspondente  as
vendas das drogas,  Fabinho indicou que o dinheiro  apurado
estaria  depositado  na  casa  de  Maria  das  Neves;  que  os
policiais João Paulo e Jair compareceram na casa de Maria das
Neves e encontraram cerca de R$ 1800,00 (um mil e oitocentos
reais)  em  notas  de  R$  50,00,  R$20,00  e  R$10,00  reais
(Depoimento de Sérgio Túlio Cavalcanti, Policial Civil.

“QUE como condutor  confirma integralmente o seu depoimento
prestado na esfera policial; que chegaram ao indiciado através de
estudos de inteligência e obedecendo do gerente metropolitano e
uma ressalva de que fosse feita preferencialmente na cidade de
Santa  Rita;  que  após  as  informações  foram  colhidas  que  um
traficante conhecido por ” Mago de Campina", inclusive presidiário
de Pernambuco era  um dos traficantes  que  comanda  ainda  o
abastecimento de droga nesta região; quede e no dia do fato foi
montada uma  campana logo cedo da manhã,  inclusive sob o
comando do delegado titular da Delegacia de  Entorpecente, Dr.
Allan Murilo; que no período da manhã e a tarde o Fabinho não foi
encontrado mas  sabedores que o mesmo já se encontrava em
Santa  Rita,  foi  mantida  a  campana  e  por  volta  das  18  horas
localizou o veículo astra, pois inclusive já era do conhecimento da
equipe; que esse veículo pertencia ao patrão dele, que é o Mago de
Campina; que em seguida foi convocado mais duas viaturas para
compor o cerco ao indiciado; que ao realizarem a abordagem foi de
imediato  constatado  que  uma  sacola  contendo  uma  substância
sólida  e  pela  sua  experiência  acreditou  tratar-se  de  crack;  que
pesava  aproximadamente  um quilo;  que no  que diz  respeito  a
apreensão na casa de Marias das Neves da importância de cerca
de R$ 1.800,00 reais, o depoente não participou mas sim foi outra
guarnição; que na casa da Lenice, namorada de Fabinho não foi
encontrado nada mas tem a  ressalva de  que em igual ocasião a
mesma confessou, perante o próprio delegado que já chegou a
guardar droga em sua residência, bem como dinheiro
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Constata-se que restou caracterizada a associação para a prática do
tráfico ilícito de entorpecentes, de forma duradoura e estável.

O  sentenciado  Fabinho  dirigia  toda  a  atividade  do  tráfico  e  da
respectiva associação para a sua reiterada prática, conforme revelam os depoimentos
acima.

As apelantes exerciam efetiva participação no delito de tráfico, como
restou comprovado, tinha o controle do armazenamento da droga e do dinheiro em suas
residências.

Neste  sentido  é  o  teor  dos  depoimentos  do  Policiais  Civis  João
Paulo Cavalcante de Oliveira e Eduardo Jorge Ferreira do Egito, (fs. 12/13; 246/247):

“que  através  de  contato  com  informantes,  conseguiram
identificar  uma  mulher  de  Nome  Lenice,  a  qual  seria
responsável por depositar os entorpecentes de Fabinho; que
ainda  na  praça  do  chafariz,  visualizou  quando  uma  mulher,
com as mesmas características físicas e vestes descritos pelo
informante como sendo Lenice, passou no local; que abordou a
mulher e questionou sua identidade, tendo esta declarado ser
Lenice; que Lenice carregava uma bolsa vazia e questionada
pela  testemunha,  declarou  que  realmente  havia  guardado  a
parada de Fabinho, mas naquele momento não estava mais
com a droga, pois havia acabado de entregar os entorpecentes
para Fabinho; que os agentes entraram em contato com essa
testemunha e informaram que Fabinho havia declarado que o
dinheiro  apurado  com a  venda  de  entorpecentes  estaria  na
residência  da  mulher  identificada  como  Maria  das  Neves,
declinando inclusive o endereço de Maria das Neves; que em
razão  de  investigações  anteriores  na  cidade  de  Santa  Rita,
esta testemunha e seu companheiro de equipe, o agente Jair já
possuíram informes dando conta da localização da residência
de Maria das Neves” 

 “(...) que pelas escutas telefônica constatou que o distribuidor
era o Mago de Campina, o que recebia a droga era o Fábio e a
parte  do  dinheiro  era  em  relação  a  Maria  das  Neves,  que
inclusive a Maria das Neves viajou para Caruaru (...)”

Sobre  o  papel  desempenhado  por  cada  uma  das  apelantes  na
dinâmica dos fatos, eis o que foi dito na sentença condenatória (fs. 325/326):

“Sendo assim, não resta a menor dúvida que o ora denunciado
estava  transportando,  conscientemente,  a  substância
entorpecente bem como que ele se associou com alguma das
demais denunciadas para viabilizar a atividade ilícita da venda
de  entorpecentes,  seja  deixando  drogas,  apetrechos  e  /ou
dinheiro da atividade ilícita em poder dessas, a fim de tentar
dificultar  o  conhecimento  da  polícia  da  atividade  ilícita  que
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estavam praticando”.

Também ficou comprovado que o denunciado era quem dava
as ordens as demais acusadas, para que esses se unissem,
em  associação  estável  forjada,  com  a  finalidade  de  vender
drogas na cidade de Santa Rita, comprovando assim o vínculo
subjetivo  que  ligava  o  denunciado  com  a  realização  de
associações  criminosas,  ficando,  inclusive,  evidenciado  o
caráter estável dessa associação.”

O conjunto  probatório,  portanto,  apresenta-se robusto  e coerente,
estando demonstrada a materialidade e autoria do delito previsto no art.  35 da Lei  n°
11.343/06, bem como a sentença condenatória apresenta fundamentação consistente e
amparada na prova dos autos, não carecendo de qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento às apelações.
 
É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

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  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  João  Pessoa,  09  de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

 
5/5

AC_0001382-94.2012.815.033_09


