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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000963-14.2016.815.0241 – Juízo da 3ª Vara
da Comarca de Monteiro
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público estadual
1º APELADO: Ewerton Matheus Gonçalves de Lima
ADVOGADO: Simone Cruz da Silva
2º APELADO: José Geneci Clemente da Silva
ADVOGADO: José Nildo Pedro de Oliveira

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DENÚNCIA  POR
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÃO DE
ARMA  DE  FOGO.  DOIS  ACUSADOS.
CONDENAÇÃO DE UM DELES POR TRÁFICO
E  POSSE  DE  MUNIÇÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS
QUANTO  AO  OUTRO  RÉU.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE
USUÁRIO.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES.
ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE PARA
OS  DELITOS  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO  PARA
AMBOS OS APELADOS. PEDIDO RECURSAL
DE CONDENAÇÃO DO APELADO ABSOLVIDO
QUANTO  À  POSSE  DE  MUNIÇÃO.  NÃO
ACOLHIMENTO  NESTE  PONTO.
PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.

1.  A destinação comercial da substância apreendida
está caracterizada não só pela qualidade e quantidade
da droga, mas também pelas circunstâncias em que o
flagrante ocorreu, sendo inviável o acolhimento da
tese  de  desclassificação  para  o  delito  previsto  no
artigo 28 da Lei de Drogas.
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2. A condição de usuário de drogas, por si só, não
tem o condão de afastar a responsabilidade criminal
do agente para o crime de tráfico de drogas. A grande
quantidade  de  droga  apreendida,  a  forma  de
acondicionamento  e  as  circunstâncias  da  prisão
impedem a desclassificação.

3.  Associação  para  o  tráfico.  Envolvimento
permanente entre os réus com definição das funções
de cada um deles. Condenação que se impõe.

4.  Pedido  recursal  para  condenação  em posse  de
munições.  Tipicidade  que deve  recair  sobre  quem
possui ou mantém sob sua guarda munição, de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar,  no interior de sua residência; isto é,
apenas  o  apelado  já  condenado.  Manutenção  da
absolvição para o outro apelado, quanto a este delito.

5. Provimento em parte do recurso.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de  apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,  deu-se provimento em parte ao
apelo  ministerial  para  condenar  o  apelado  Ewerton  Matheus  Gonçalves  de
Lima como incurso nas sanções dos arts.  33 e 35 da Lei 11.343/2006. Assim
como condenar  José Geneci Clemente da Silva nas sanções do art. 35 da Lei
11.343/2006, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Perante  a  3ª  Vara  da  Comarca  de  Monteiro,  José  Geneci
Clemente  da  Silva  e  Ewerton  Matheus  Gonçalves  de  Lima,  devidamente
qualificados, foram denunciados como incursos nas sanções dos arts.  33 e 35,
ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/2003, c/c art. 69 do CP.

Narra a inicial acusatória que, em 19/10/2016, por volta das
17h40m, policiais militares realizavam rondas de rotina na localidade conhecida
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como “Vila Santa Maria” quando, ao passar em frente a residência de Geneci (1º
denunciado), perceberam que ele se assustou e tentou retornar rapidamente para o
interior do imóvel, sendo impedido. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi
encontrado naquele momento, tendo os policiais indagado se havia mais alguém
dentro de casa. 

Nesse instante, continua a narrativa, o segundo réu (Ewerton)
saiu do imóvel e, ao notar que Geneci estava sendo abordado, agilmente jogou
fora  três  pequenos  embrulhos  que  trazia  consigo.  Inobstante,  os  policiais
recuperaram os invólucros e notaram que se tratava de três papelotes de maconha,
envoltos em papel-alumínio. 

Discorre a denúncia sobre os réus terem negado possuir mais
drogas dentro do imóvel, franqueando a entrada dos policiais. Dentro da casa, os
policiais  encontraram  um  rolo  de  papel-alumínio  sobre  a  mesa,  de  logo
percebendo que o local era um ponto para embalagem e distribuição de drogas. 

Diz que, prosseguindo nas buscas, foram localizados outros
43 papelotes de “maconha” escondidos dentro de uma garrafa plástica (peso total
do entorpecente: 80,5g). Os réus negaram que além da “maconha” houvesse mais
droga escondida. Malgrado, ao continuar a revista, os militares encontraram 123
pedras de crack, escondidas dentro de uma máquina de lavar (peso total: 17,7g). 

Narra que, ainda durante as buscas, a força policial localizou
cinco  munições  intactas  de  calibre  .38  marca  CBC dentro  de  um armário  de
mantimentos,  além de  dinheiro  em espécie  (R$  226,00,  fracionados  em  uma
cédula de R$ 100,00, trés de R$ 50,000 e oito de R$ 2,00), bem como aparelhos
celulares e motos. 

Positivado, outrossim, ante a quantidade de droga apreendida
e  objetos  acessórios  (papel  alumínio,  dinheiro  e  munições)  que  os  réus
coordenavam uma “boca de fumo” em Monteiro, isto é, local onde a droga era
fracionada e embalada, sendo posteriormente vendida aos viciados. 

Ultimada  a  instrução  criminal,  com  apresentação  das
alegações finais pelo MP (fls. 158) e pelas defesas (fls. 160/166 e 167/172, Vol. I),
foi  o  feito  sentenciado  às  fls.  190/203,  julgando  parcialmente  procedente  a
denúncia para condenar o réu José Geneci Clemente da Silva nas penas do art.
33 da Lei 11.3434/2006 e do art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso formal.
Absolvendo-o das sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao delito de tráfico, a pena ficou em 9 (nove) anos de
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reclusão,  mais 800 (oitocentos) dias-multa.  Quanto à posse de munição,  em 1
(um) ano e 8 (oito) meses anos de reclusão. Em razão do concurso formal, a pena
definitiva restou em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 830 (oitocentos e trinta) dias-multa.

Bem como absolveu Ewerton Matheus Gonçalves de Lima
das  penas  do  art.  35  da  Lei  11.343/2006  e  do  art.  12  da  Lei  10.826/2003  e
desclassificou o delito do art. 33, caput, da Lei 11.434/2006 para o crime do art.
28 da mesma legislação de tóxico, determinando a remessa dos autos para Juizado
Especial, competente para o feito.

Inconformado  com  a  decisão  adversa,  o  representante  do
Parquet comarcão ofertou o presente recurso apelatório, requerendo a reforma da
sentença, fl. 207/218, Vol. II.

Em  suas  razões  discorre  sobre  provas  da  traficância  e  da
associação  para  o  tráfico  para  pugnar  pela  reforma  da  sentença  e  julgar
procedente a denúncia com condenação dos dois apelados por violação ao art. 33
e art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2006 c/c art. 69 do Código
Penal.

Ofertadas as contrarrazões (fls. 229/233 e 338/343, Vol. II),
seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria de Justiça, que, em
parecer  do  d.  Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos,  opinou  pelo  provimento
parcial do recurso para que, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo a
condenação se dê apenas para o apelado Geneci (fls. 350/355, Vol. II).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  dos  recursos,  verifica-se  que  eles  estão  presentes,  sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal
de 5 (cinco) dias (art. 593, caput, do CPP) – já que o processo foi feito carga para
o MP em 20/04/2017, com o feriado do dia 21, uma sexta-feira,  o prazo teve
início na segunda feira, dia 24/04/2017, e o apelo foi ajuizado no dia seguinte, dia
25 (fl. 206v) – e adequação, além não depender de preparo, por se tratar de ação
penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.
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Logo, conheço do apelo.

No Mérito

Apelado Ewerton Matheus. Quanto ao Tráfico

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença proferida pelo magistrado singular, pugnando pela procedência integral da
denúncia com a condenação de ambos os apelados.

Em suas razões, alega que há nos autos inegável evidência de
que os dois denunciados, sogro e genro, estavam subjetivamente unidos para, de
modo  coeso  e  duradouro,  traficar  drogas  em  Monteiro  PB,  já  que,  além  da
significativa quantidade de droga apreendida, as demais circunstâncias da prisão em
flagrante apontam para a inequívoca união subjetiva dos mesmos na traficância.

Com  efeito,  após  folhear  o  álbum  processual,  vislumbro  a
plausibilidade da insurreição meritória, razão pela qual hei de estender guarida às
razões recursais.

A testemunha  Marcelo José da Silva,  fl.  06/07, ouvido na
esfera policial, disse:

“Que é Policial Militar, comandando a guarnição
da  ROTAM  durante  a  realização  de  rondas  e
abordagens de rotina, na tarde de hoje, no Bairro
do Mutirão e na Vila Santa Maria; Que por volta
das  17:30h passaram em frente  à  residência  de
JOSÉ  GENECI  CLEMENTE  DA  SILVA,
localizada na Vila Santa Maria, nas proximidades
da  creche,  pessoa  que  ao  avistar  os  policiais
tentou entrar na residência, mas foi impedido pelo
SD WODSON que o revistou; Que foi perguntado
a GENECI se existia mais alguém dentro da casa,
tendo  ele  respondido  que  não;  nada  obstante,
nesse momento saiu de lá  um indivíduo que se
assustou com os policiais e jogou três papelotes
de  uma  substância  semelhante  ao  entorpecente
conhecido  por  maconha  no  chão,  as  quais
estavam  embaladas  em  papel  alumínio;  Que
imediatamente  o  indivíduo  foi  abordado  e  foi
perguntado  a  GENECI  se  havia  mais  droga  na
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casa, tendo ele respondido que não; Que o outro
indivíduo,  de  nome  EWERTON  MATHEUS
GONÇALVES  DE  LIMA,  assumiu  que  as  três
porções de droga seriam dele, além de dizer que
era usuário; Que ambos franquearam a entrada na
residência,  afirmando  que  lá  não  havia  mais
droga, porém no primeiro quarto onde foi feita a
busca  encontrou-se  mais  43  (quarenta  e  três)
papelotes  de  uma  substância  entorpecente
semelhante  a  maconha,  todos  envoltas  em  um
papel  alumínio  e  escondidas  dentro  de  uma
garrafa  plástica;  Que  GENECI  assumiu  a
propriedade da droga e voltou a afirmar que não
havia  mais  entorpecente  na  residência;  Que  foi
dada continuidade na busca e no outro quarto foi
encontrado dentro de uma máquina de lavar roupa
um pote com 123 (cento e vinte e três) pedras da
substância  entorpecente  semelhante  à
popularmente  conhecida  como  crack;  Que
novamente  foi  perguntado  a  GENECI  se  havia
mais droga na casa e ele voltou a negar; Que no
armário  da  sala,  onde  ficavam  armazenados
alimentos,  ainda  foram  encontradas  05  (cinco)
munições  intactas  do  calibre  .38,  as  quais
GENECI afirmou que seriam de sua propriedade;
Que EWERTON MATHEUS GONÇALVES DE
LIMA disse que era genro de GENECI, que havia
chegado hoje de João Pessoa e que não sabia de
nada sobre a droga apreendida; Que o depoente se
recorda que – a princípio – EWERTON afirmou
que era usuário e que a pequena quantidade de
droga encontrada inicialmente seria dele; Que os
três  papelotes  encontrados  inicialmente  estavam
embalados  da  mesma  maneira  que  os  demais;
Que,  aliás,  o  próprio  papel  alumínio  utilizado
para  embalar  encontrava-se  em  cima  da  mesa,
dando a entender que a droga tinha acabado de
ser  embalada;  Que na residência  foi  encontrada
um papel de embarque da empresa REAL BUS
oriundo de João Pessoa; Que na residência ainda
foram encontrados dinheiro em espécie, celulares
e  uma  motocicleta;  Que  o  dinheiro  estava  em
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poder  de  GENECI;  Que  foram  apreendidos  os
objetos  relacionados no auto de apreensão e os
envolvidos  foram  apresentados  à  Autoridade
Policial de plantão”

Em juízo, consoante mídia de fl. 156, a testemunha afirmou
os termos do depoimento anterior, narrando sobre estarem realizando rondas na
localidade e, ao passar na frente da casa de Geneci, onde ele estava, perceberam
que o mesmo fez menção de entrar na casa, tendo sido abordado e indagado se
havia mais pessoas na casa; que Geneci disse que estava sozinho e, nesse meio
tempo, a porta da casa estava aberta e já havia policial lá; que veio saindo da
residência o outro réu, que, ao avistar os policiais, jogou fora os 3 papelotes; que
os policiais pegaram e verificaram se tratar de substância semelhante a maconha;
que, a princípio, Geneci negou se tratar de droga; que o outro réu disse que eram
usuários; que os policiais perguntaram se havia mais drogas, eles disseram que
não  havia  e  que  os  policiais  poderiam  entrar  para  procurar;  que  entraram,
acompanhados pelos réus e,  em cima de uma mesa,  havia papel alumínio;  no
primeiro  quarto,  em  um  casaco  que  se  encontrava  pendurado  na  parde,  foi
encontrado um frasco com a maconha já fracionada; que Geneci assumiu ser dele
a  droga;  que  indagaram se  havia  mais  coisas  na  casa,  os  réus  negaram;  que
continuaram  procurando  na  residência  e,  num  segundo  quarto,  dentro  de  um
tanquinho de lavar roupa, encontraram a cocaína, da mesma maneira, dentro de
um potinho, já fracionada; que perguntaram, mais uma vez, que havia mais coisas
ilícitas na casa, eles disseram que não; que os policiais continuaram procurando e,
num  móvel,  encontraram  as  5  munições,  dentro  de  uma  bolsa  plástica;  que
Geneci,  depois  de  encontraram  tudo,  assumiu  que  a  droga  era  dele;  que
encontraram  dinheiro  fracionado;  que  a  localidade  onde  o  fato  ocorreu  é  de
conhecimento da polícia ser um ponto de venda de drogas. 

Olhando  para  os  réus  presentes  na  sala  de  audiência,  a
testemunha disse lembrar-se de que foram os dois, sendo que o primeiro que viu
na porta foi Geneci; que se recorda que o outro réu disse, na hora, que estava
chegando naquele dia na localidade. 

No mesmo sentido é o depoimento do outro policial militar
que efetuou a prisão em flagrante, Wodson Ferreira Pinto, fl. 08:

“Que  é  Policial  Militar  e  estava  realizando
rondas e abordagens de rotina na tarde de hoje
no Bairro do Mutirão e Vila Santa Maria; Que
por  volta  das  17:30h  passaram  em  frente  à
residência de JOSÉ GENECI CLEMENTE DA
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SILVA,  localizada  na  Vila  Santa  Maria,  nas
proximidades da creche, pessoa que ao avistar
os policiais tentou entrar na residência, mas foi
impedido pelo depoente que o revistou; Que foi
perguntado a GENECI se existia  mais alguém
dentro da casa,  tendo ele respondido que não,
nada  obstante,  nesse  momento  saiu  de  lá  um
indivíduo  que  se  assustou  com os  policiais  e
jogou  três  papelotes  de  uma  substância
semelhante  ao  entorpecente  conhecido  por
maconha no chão, as quais estavam embaladas
em  papel  alumínio;  Que  imediatamente  o
indivíduo  foi  abordado  e  foi  perguntado  a
GENECI se havia mais droga na casa, tendo ele
respondido que não; Que o outro indivíduo, de
nome  EWERTON  MATHEUS  GONÇALVES
DE LIMA, assumiu que as três porções de droga
seriam dele, além de dizer que era usuário; Que
ambos  franquearam  a  entrada  na  residência,
afirmando que lá não havia mais droga, porém
no  primeiro  quarto  onde  foi  feita  a  busca
encontrou-se mais 43 (quarenta e três) papelotes
de  uma  substância  entorpecente  semelhante  a
maconha, todos envoltas em um papel alumínio
e  escondidas  dentro  de  uma  garrafa  plástica;
Que GENECI assumiu a propriedade da droga e
voltou  a  afirmar  que  não  havia  mais
entorpecente  ja  residência;  Que  foi  dada
continuidade  na  busca  e/no  outro  quarto  foi
encontrado,  dentro  de  uma  máquina  de  lavar
roupa, um pote com 123 (cento e vinte e três)
pedras da substância entorpecente semelhante à
popularmente  conhecida  como  crack;  Que
novamente foi perguntado a GENECI se havia
mais droga na casa e ele voltou a negar; Que no
armário  da  sala,  onde  ficavam  armazenados
alimentos, ainda foram encontradas 05 (c r[1 co)
munições  intactas  do  calibre  .38,  as  quais
GENECI  afirmou  que  seriam  de  sua
propriedade;  Que  EWERTON  MATHEUS
GONÇALVES DE LIMA disse que era genro de
GENECI,  que  havia  chegado  hoje  de  João
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Pessoa e que não sabia de nada sobre a droga
apreendida; Que porém o depoente recorda que
a princípio EWERTON afirmou que era usuário
e que a pequena quantidade de droga encontrada
inicialmente  era  dele;  Que  os  três  papelotes
encontrados inicialmente estavam embalados da
mesma  maneira  que  os  demais;  Que,  aliás,  o
próprio  papel  alumínio  utilizado para  embalar
encontrava-se  em  cima  da  mesa,  dando  a
entender  que  a  droga  tinha  acabado  de  ser
embalada; Que na residência foi encontrada um
papel  de  embarque  da  empresa  REAL  BUS
oriundo de João Pessoa; Que na residência ainda
foram  encontrados  dinheiro  em  espécie,
celulares  e  uma  motocicleta;  Que  foram
apreendidos os objetos relacionados no auto de
apreensão e os envolvidos foram apresentados à
Autoridade Policial de plantão”

Em  juízo,  da  mesma  forma,  disse  que  se  recorda  da
ocorrência em que foi efetuada a prisão dos dois apelados; que estavam fazendo
rondas  e,  quando estavam passando em frente  da  casa  de Geneci,  este  estava
tirando uma lâmpada do lado de fora e,  ao ver as motos dos policiais,  tentou
correr para dentro de casa; que os policiais não deixaram que o mesmo entrasse
na casa, que, na revista, ele não tinha nada; que a porta da casa estava aberta; que
perguntaram se havia mais alguém na casa, ele disse que não; porém, o outro
rapaz veio saindo e quando percebeu os policiais na porta, jogou 3 embrulhos em
baixo de uma cadeira; que chamaram Geneci, perguntaram se os papéis seriam
dele, ele negou e autorizou os policiais a pegarem-nos; que os policiais pegaram,
viram se tratar de substância semelhante a maconha; que Geneci negou ser sua;
que o outro réu disse que a droga estava sendo fumada por ambos; que Geneci
autorizou a entrada dos policiais na casa e, já na mesa, estava o rolo de papel
alumínio na mesa; que, no 1º quarto, encontraram a porção de maconha dentro de
uma embalagem plástica; que Geneci mudou a história e disse que a droga era
dele; que perguntaram se havia mais alguma coisa na casa, mas Geneci disse que
não; que os policiais foram para o 2º quarto e a testemunha encontrou a porção de
crack, já fracionado, dentro de sacolinhas amarradas as pedrinhas; que novamente
perguntaram  a  Geneci  se  tinha  mais  alguma  coisa,  ele  disse  que  não;  que
continuaram a busca e acharam munições dentro de uma sacola; que encontraram
dinheiro em notas misturadas, altas e baixas; que a localidade onde foi feita a
abordagem, Vila da Papa,  é  conhecida como local onde usuários vão comprar
drogas; que a casa de Geneci, pelo que viam, como ele ficava sempre sentado na
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porta, que fechavam a porta quando a polícia passava, era suspeito e os policiais
já queriam fazer a abordagem.

As  testemunhas  de  defesa,  de  ambos  os  réus,  nada
acrescentaram sobre o fato em si, discorrendo sobre qualidades pessoais de cada
um deles.

As arroladas pela defesa de Ewerton Matheus disseram saber
que o mesmo era usuário de drogas, por informações indiretas, dele próprio e da
família dele, mas que nunca consumiram drogas com ele nem o viram usando
entorpecentes.

O apelado Geneilson, na esfera policial (fl. 09) confirmou o
tráfico e a posse das munições, dizendo que comprou a maconha e crack para
comercializar porque estava desempregado.

Em juízo,  conforme mídia  de  fl.  156,  disse  ser  usuário de
drogas,  mas  negou  as  imputações.  Disse  que  toda  a  droga  encontrada  na
residência era sua, para uso; que seu genro tinha chegado no mesmo dia da prisão
em sua  residência;  que  ele  foi  para  sua  casa  com sua  filha  e  sua  neta  (dele,
Geneci); que os 43 papelotes de crack e a maconha era para seu consumo, pois é
usuário tanto de maconha como de crack; que o dinheiro encontrado foi de um
serviço de pedreiro que havia feito; que nunca vendeu droga para se sustentar; que
a droga encontrada não estava a venda; que a munição encontrada era sua;

Indagado  pela  magistrada  sobre,  ao  ser  ouvido  pela
autoridade policial, ter assumido que vendia droga porque estava desempregado,
o  apelado  disse  que  não lembra  se  falou  isso,  já  que  estava  muito  bêbado  e
drogado.

Disse que comprava droga a um rapaz que não sabe o nome
que passava em frente a sua casa; que não tinha dia certo para a compra porque o
rapaz  passava  todos  os  dias;  que  não  sabe  quanto  pagou  pela  droga  que  foi
apreendida.

Veja-se que, em juízo, o apelado Geneci simplesmente retratou-
se quanto ao tráfico confessado na esfera policial; o que não deve ser motivo de
preocupação tal negativa da traficância, eis que se trata de natural instinto de defesa.
Tal qual reconhecido na sentença (fl. 198, Vol. I).

É possível a retratação, como se sabe; todavia, para ser acolhida,
impõe-se,  necessariamente  que  venha  acompanhada  de  elementos  que  possam
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neutralizar a confissão anterior.

No presente caso, a confissão apresentada pelo apelado na fase
policial é corroborada pelos demais elementos probatórios.

Já o apelado Ewerton Matheus, desde a esfera policial, nega a
autoria delitiva, afirmando que os 3 (três) papelotes de maconha que jogou no
chão ao avistar os policiais seriam para uso seu e de Geneci. O réu disse que “não
sabia que na casa de seu sogro possuía drogas” e mais adiante afirma que “se
recorda  que  em cima  da  mesa  da  cozinha  estava  um rolo  de  papel  alumínio
utilizado para embalar droga” (fl. 11).

Em juízo, continuou negando as acusações, dizendo que veio
de João Pessoa, com sua esposa e sua filhinha, que são filha e neta de Geneci (o
corréu), para uma visita; que, num momento em que sua esposa e filha saíram,
Geneci ficou na porta de entrada da casa e mandou que o interrogado pegasse uns
papelotes de maconha que estavam na estante da casa para fumarem; que o réu já
tinha  visto  estes  papelotes  na  estante  antes;  que  não  sabia  que  Geneci  usava
drogas, mas pegou e, quando ia saindo, viu os policiais. 

Disse que é usuário de drogas e Geneci também, mas um não
sabia que o outro usava drogas; que 3 policiais chegaram e fizeram a abordagem;
que  viram  os  3  papelotes  e  perguntaram  se  poderiam  entrar  na  casa  para
averiguar,  tendo Geneci permitido; que os policiais  perguntaram se tinha mais
droga  dentro  da  casa  e  ele  disse  que  não;  que  eles  começaram a  procurar  e
acharam mais; que perguntaram se ainda tinha algo a mais, tendo Geneci dito que
não, mas procuraram e encontraram a munição.

Disse que, no momento da abordagem, Geneci confessou para
os policiais que vendia droga por R$ 10,00; que só teve ciência que Geneci vendia
drogas nesse momento.

Não  se  mostra  verossímil  que  o  apelado  Ewerton  sequer
soubesse que seu sogro (o outro apelado) fosse usuário de drogas. Ele disse que os
3 papelotes que jogou no chão seriam para consumo seu e dele; que o sogro lhe
chamou para consumirem drogas juntos; que viu os papelotes antes; que viu o
papel alumínio utilizado para embalar a droga sobre a mesa. Suas declarações se
mostraram  bastante  contraditórias  e  desarmônicas  com  os  demais  elementos
constantes nos autos. 

Ressalto,  outrossim,  que  eventual  condição  de  usuário  do
apelado Ewerton Matheus não descaracteriza a sua condição de traficante.
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Ademais,  a  forma  de  acondicionar  a  droga,  fracionada  em
invólucros  distintos,  escondida  em  cômodos  diversos  da  casa,  bem  como  a
quantidade  apreendida  (123  pedras  de  crack  mais  46  papelotes  de  maconha,
consoante Exame Químico-Toxicológico de fl. 118/119) corrobora a intenção de
comercialização  do  entorpecente,  derrubando  por  terra  a  alegação  de  simples
usuários.

Neste sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO
DE  DROGAS.  SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA.
PENA.  I.  Comprovado,  pelos  elementos  de
convicção dos autos, o processado transportava
substância  entorpecente  destinada  à  venda,
confirmada  pela  prova  testemunhal,
compatibilizada  com  as  circunstâncias  da
apreensão,  pela  quantidade,  diversidade  e
forma  de  acondicionamento  da  droga,
apreensão de petrechos utilizados na pesagem e
fracionamento,  resta caracterizado o  crime de
tráfico,  tipificado  pelo  art.  33,  da  Lei  nº
11.343/06, tornando despropositada a pretensão
absolutória da imputação ou a desclassificação
da conduta para o delito de porte para uso. II.
Apenamento  corrigido.  Apelo  parcialmente
provido.  Sentença  reformada,  em  parte.  (TJGO;
ACr  0324281-83.2012.8.09.0006;  Anápolis;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luíz Cláudio
Veiga Braga; DJGO 11/02/2014; Pág. 401). Grifos
nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  APREENSÃO  DE  25
PEDRAS  DE  CRACK  (10,78  GRAMAS).
PLEITO  DA  DEFESA  PRETENDENDO  A
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  TIPO
PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06
INADMISSIBILIDADE.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  SUFICIENTE  À
CONDENAÇÃO.  Caracterização  do  delito  de
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tráfico de entorpecentes ante as circunstâncias
da  prisão  a  forma  de  acondicionamento  das
drogas  apreendidas,  bem  como  por  todo  o
conjunto de provas.  Depoimentos  dos policiais
servindo  de  supedâneo  para  a  prolação  da
condenação […]  Recurso  parcialmente  provido.
(TJSP;  APL  0002172-54.2012.8.26.0434;  Ac.
7296841;  Pedregulho;  Décima  Sexta  Câmara  de
Direito Criminal;  Rel.  Des.  Borges Pereira;  Julg.
28/01/2014; DJESP 03/02/2014).  Grifos nossos.

Neste sentido, também já decidiu esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Tráfico  ilícito  de
entorpecentes.  Crack.  Flagrante  delito.  Autoria  e
materialidade  comprovadas.  Condenação.
Irresignação.  Provas  insuficientes.  Súplica  pela
desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da
Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Acervo probatório
que não contemplam tese defensiva. Manutenção do
decisum. Pena. Redução da causa de diminuição do §
4º,  art.  33,  da  Lei  antitóxico.  Acolhimento.
Substituição  de  pena  privativa  de  liberdade  em
restritiva  de  direito.  Inconstitucionalidade  de
expressão constante nos arts. 33, § 4º, e 44, ambos da
Lei nº 11.43/2006 reconhecida pelo STF. Resolução
do  Senado  Federal  regulando  a  matéria.  Art.  52,
inciso  X  da  cf/88.  Aplicação  ao  caso  concreto.
Preenchimento dos requisitos legais insertos no art.
44 do Código Penal. Provimento parcial do recurso.
Estando  a  comercialização  da  droga
inequivocamente  configurada pela  quantidade e
forma  de  acondicionamento  das  substâncias
entorpecentes  encontradas  com  o  réu  e  pelos
depoimentos testemunhais, não há como realizar a
desclassificação do delito para o de uso pretendida
pelo  acusado. […].  (TJPB;  ACr  0003189-
70.2012.815.0131;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel. Juiz Conv. José Guedes Cavalcanti Neto; DJPB
11/12/2013). Grifos nossos.

Pois bem. O que se colhe dos autos é que ambos os apelados
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exerciam,  sim,  a  traficância.  O  apelado  Geneci  com a  colaboração  do  apelado
Ewerton Matheus.

O local da residência aonde foram encontradas as substâncias
entorpecentes, Vila da Papa, já é conhecida do meio policial como local de venda de
drogas. A casa do apelado Geneci, estranhamente, estava sempre com a porta aberta e
ele sempre à disposição, sentado na porta. As drogas foram encontradas em locais
diversos da residência, armazenadas já fracionadas, prontas para venda.

Atualmente, não há mais dúvidas de que pode o magistrado,
considerando  o  princípio  do  livre  convencimento  motivado,  fundamentar  sua
decisão com base nas provas que lhe convierem à formação de sua convicção, o
que faz incidir também ao caso até mesmo as meramente indiciárias.

Embora  estas,  isoladamente,  não  possam  embasar  a
condenação  (artigo  155  do  Código  de  Processo  Penal),  é  possível  que  sejam
empregadas com tal finalidade se corroboradas por outros elementos de convicção
produzidos no decorrer da instrução processual. 

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE
LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E PORTE DE
ARMA DE FOGO. ARTIGOS 129, 147, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 14 DA LEI Nº
10.826/03.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
BEM  DELINEADAS.  PROVAS  ORAIS
UNÂNIMES EM APONTAR O RÉU COMO O
AUTOR  DAS  LESÕES,  DA AMEAÇA E  DO
PORTE  DE  ARMA DE  FOGO.  INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA  ROBUSTA,  EM
CONSONÂNCIA  COM  OS  DEMAIS
ELEMENTOS  COLIGIDOS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA E DE SUA ESPOSA PRESENTE NO
MOMENTO  DOS  FATOS.  ESPECIAL
RELEVÂNCIA.  TESTEMUNHAS
PRESENCIAIS  E  CIRCUNSTANCIAIS
HARMÔNICAS.  DEMAIS  DEPOIMENTOS
COLIGIDOS  NA  FASE  JUDICIAL  E
EXTRAJUDICIAL  QUE  CORROBORAM  A
VERSÃO TRAZIDA PELA VÍTIMA. ART. 239
DO CPP. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE
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SE  MANTÉM.  DOSIMETRIA  PENAL
DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA.
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.  I.  Estando  a  autoria  e  a
materialidade  bem  delineada  nas  provas
encampadas  nos  autos,  não  há  que  se  falar  em
ausência de provas para se manter a condenação.
II.  Havendo  indícios  probatórios  efetivos  da
prática dos crimes de lesões corporais, ameaça,
e porte de arma de fogo, a teor do art. 239 do
Código de Processo Penal,  estando as  provas
orais harmônicas em demonstrar que o réu, de
modo  desproporcional,  logrou  em  lesionar
fisicamente a vítima, tendo ainda a ameaçado de
morte, o que culminou sendo preso portando uma
arma de fogo, não há como negar a existência de
provas  nos  autos  capazes  de  amparar  a
condenação  deflagrada  em  primeiro  grau  de
jurisdição.  III.  Nos  crimes  praticados  sem
circundantes, a palavra da vítima assume especial
e relevante valor probatório, máxime no caso dos
autos, em que se encontra em absoluta harmonia e
complementariedade  com  os  depoimentos  das
demais testemunhas,  e inclusive com os demais
elementos  de  convicção  (provas  indiciárias)
coligidos nos autos, tudo levando à conclusão de
forma unânime e sem contradições de que o réu
efetivamente agrediu a vítima em razão de uma
briga de trânsito, causando-lhe lesões corporais, a
tendo ainda ameaçado de morte, o que culminou
sendo  preso  portando  uma  arma  de  fogo
momentos após os fatos. (TJPR; ApCr 1357119-
4; Palotina; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
Laertes Ferreira Gomes; Julg. 25/02/2016; DJPR
22/03/2016; Pág. 682). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  INSTRUÇÃO.  PROVA  ORAL.
DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS  MILITARES.
VALIDADE  DAS  PROVAS  INDICIÁRIAS.
JUDICIALIZAÇÃO  DAS  PROVAS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
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COMPROVADAS.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  USO  DE  DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.  CAUSA  ESPECIAL  DE
DIMINUIÇÃO  DE  PENA.  CONFIGURAÇÃO.
RECONHECIMENTO  EX  OFFICIO.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
DA PENA. 1. […]. 2. Se o conjunto das provas
(dos autos) evidencia a autoria e a materialidade,
com  subsunção  ao  tipo  penal,  impõe-se  a
condenação por  tráfico  de  drogas,  afastando-se,
pois,  a  possibilidade  de  desclassificação  da
conduta denunciada para  aquela descrita  no art.
28 da Lei nº 11.343/06. 3.  […]. (TJMG; APCR
1.0016.15.001671-1/001;  Rel.  Des.  Octavio
Augusto  de  Nigris  Boccalini;  Julg.  01/03/2016;
DJEMG 11/03/2016).

PENAL.  APELAÇÃO.  RECEPTAÇÃO.  FATO
TÍPICO.  CONDENAÇÃO  LEGÍTIMA.  POSSE
DO  BEM  SEM  JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  PENA
ADEQUADAMENTE DOSADA. 1). Absolvição.
Atipicidade.  Descabimento.  Provas  orais  que
demonstram  a  ciência  do  réu  quanto  à  origem
criminosa  do  bem  receptado,  o  que  se  extrai
também pelas provas indiciárias (artigo 239 do
Código de Processo Penal). Tendo o acusado sido
encontrado na posse do bem, há inversão do ônus
da  prova,  competindo  àquele  apresentar  escusa
legítima para justificar a posse do bem cuja origem
criminosa se apurou. Precedentes jurisprudenciais.
Condenação mantida.  2)  Pena.  Dosimetria.  Pena-
base. Elevação. Cabimento. Bem receptado de alto
valor.  Maior  ousadia  pela  facilitada  vigilância
repressiva  quanto  a  automóveis.  Periculosidade
revelada  pela  tentativa  de  fuga.  Pena  mantida.
(TJSP;  APL  0091942-80.2011.8.26.0050;  Ac.
9157908;  São  Paulo;  Oitava  Câmara  de  Direito
Criminal; Rel.  Des. Alcides Malossi Junior; Julg.
04/02/2016; DJESP 17/02/2016) 
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O fato é que,  pelo cotejo dos elementos coletados durante a
instrução probatória, induvidosa se apresenta a incidência dos apelados na figura
típica delineada no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo de rigor a condenação do
apelado que foi absolvido em 1º grau.

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico de drogas
não é necessário que o agente seja preso no momento exato da venda, bastando
que, pelas circunstâncias e condições da apreensão dos entorpecentes, se chegue à
configuração do ilícito pela destinação a terceiros,  haja vista que o tipo penal
prevê várias condutas que assinalam a prática do tráfico. 

Observem-se as seguintes decisões desta Câmara Criminal:

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.  TESTEMUNHOS  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  POSSE  PARA
USO  PRÓPRIO.  INADMISSIBILIDADE.
EVIDÊNCIAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL
DO  ALUCINÓGENO.  PENA.  FIXAÇÃO  NO
MÍNIMO.  REDUÇÃO.  REINCIDENTE.
INADMISSIBILIDADE.  DECISÃO  MANTIDA.
I.  O testemunho do agente  policial  somente  não
terá  valor  quando  se  evidenciar  o  seu  interesse
particular em acusar gratuitamente o agente, o que,
seguramente,  não  é  a  hipótese.  II.  A expressiva
quantidade de droga apreendida, bem assim, a
forma como se encontrava escondida, aliadas a
outras circunstâncias reforçam a conclusão de
que a substância entorpecente se destinava ao
comércio proscrito, obstando o acolhimento da
pretensão  desclassificatória  da  defesa. III.
Estabelecida a pena no mínimo, não reduzida em
razão da reincidência do implicado, inadmissível a
pretendida redução. V. Apelo não provido. (TJPB;
APL  0012479-47.2013.815.0011;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito
Pereira Filho; DJPB 22/07/2014; Pág. 12). Grifos
nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA APARECIDA
SANTANA  ALVES.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
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DROGAS.  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO.
ART.  33  E  35  DA  LEI  Nº  11.343/06.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME
PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO
QUANTO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E
AUTORIA  INCONTESTES.  ACERVO
PROBATÓRIO  CONCLUDENTE  PARA  OS
DELITOS  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
DIMINUIÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITO.  ALTERAÇÃO
PARA REGIME INICIAL MAIS BRANDO. NÃO
CABIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  1.  A  destinação  comercial  da
substância apreendida está caracterizada não só
pela  qualidade  e  quantidade  da  droga,  mas
também pelas circunstâncias em que o flagrante
ocorreu, sendo inviável o acolhimento da tese de
desclassificação para o delito previsto no artigo
28 da Lei de drogas. 2. A condição de usuário de
drogas, por si só, não tem o condão de afastar a
responsabilidade criminal do agente para o crime
de tráfico de drogas. A grande quantidade de droga
apreendida,  as  circunstâncias  da  prisão  e  as
interceptações  telefônicas,  somadas  ao  dolo  em
fornecer  a  droga  para  terceiros,  impedem  a
desclassificação.  3.  […].  (TJPB;  ACr  0002647-
77.2011.815.0231;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho;
DJPB 08/04/2014; Pág. 18). Grifos nossos.

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE  CERTA.  ELEMENTOS
INDISCUTÍVEIS DE AUTORIA. DESTINAÇÃO
COMERCIAL.  EVIDÊNCIAS.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.  INADMISSIBILIDADE.  TESE
ALTERNATIVA  DE  UM  DOS  RÉUS  PELA
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DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
USO.  IMPROCEDÊNCIA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  APELOS  NÃO  PROVIDOS.  I.
Evidenciado,  a  partir  da  palavra  coerente  e
inconteste dos policiais envolvidos na operação,
que  os  réus  detinham  em  casa  determinada
quantidade  de  droga  e  certa  quantia  em
dinheiro em notas de pequeno valor, com o claro
propósito  comercial,  inafastável  a  condenação
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente. II.
Condenação  mantida.  Apelos  providos
parcialmente.  (TJPB;  ACr  001.2012.011656-9/1;
Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de
Brito  Pereira  Filho;  DJPB 01/11/2013;  Pág.  18).
Grifos nossos.

Dessa forma, se o álbum processual revela, incontestavelmente,
a materialidade e a autoria resta a conclusão legítima de que a hipótese em exame
contempla o fato típico de tráfico, insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não
havendo que se falar, assim, em desclassificação, devendo ser modificada a sentença
com a condenação do apelado Ewerton Matheus Gonçalves de Lima.

Quanto à Associação para o Tráfico 

Conforme acima discorrido sobre provas indiciárias, o contexto
que  se  verifica  nos  autos  é  que  o  apelado  Geneci,  condenado  por  tráfico  de
entorpecentes, passou a ser ajudado por seu genro, Ewerton Matheus, que veio de
João Pessoa para este fim.

Geneci estava em sua residência, sem portar qualquer substância
tóxica consigo, quando viu os policiais, em rondas de rotina e, conhecedor de que
Ewerton estava prestes a sair de dentro do imóvel com drogas para distribuição,
tentou alertá-lo, levantando-se repentinamente, o que chamou a atenção dos policiais
e ocasionou a prisão de ambos.

Geneci não precisava se alarmar, mas teve medo de que Ewerton
fosse pego e, em consequência, a busca na residência conduzisse os policiais ao
entorpecente escondido.

Destaque-se que, mesmo indagado várias vezes, se havia algo
escondido na casa, Geneci sempre respondeu que não e permitiu que os policiais
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fizessem a busca.

Logo,  a  associação  para  o  tráfico  entre  ambos  restou
comprovada nos autos,  devendo ser modificada a sentença,  ainda,  quanto a este
ponto, com a condenação dos dois apelados.

Como bem dito pelo d. Procurador:

“As evidências demonstram que o agente Ewerton
estava saindo da residência de seu sogro, o agente
Geneci,  com  três  papelotes  prontos  para  serem
comercializados,  quando  foi  surpreendido  pela
polícia.  A  harmonia  da  ação  demonstra,
cabalmente,  que  se  tratava  de  algo  de  rotina  e
harmonicamente  combinados.  A  associação
criminosa  encontra-se  encartada  no  contexto
processual”. fl. 354, Vol. II.

Quanto à Posse de Munição

Pugna,  ainda,  o representante ministerial  pela condenação do
apelado Ewerton Matheus no crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, entendendo que
ele tinha plena consciência da empresa criminosa em que estava envolvido.

O art. 12 da Lei 10.826/2003 disciplina:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta,
ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou
empresa.

Veja-se que,  no presente caso,  a  tipicidade deve recair sobre
quem possui ou mantém sob sua guarda munição, de uso permitido, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência; isto é, apenas
o apelado Geneci.

Em parecer de fls. 350/355, Vol. II, o d. Procurador considerou
que,  como a casa pertencia ao agente Geneci e  devido aos projéteis  terem sido
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encontrados dentro de um armário da sala da casa, a autoria deve ser restrita ao
mesmo.

Acosto-me  ao  entendimento  do  d.  Procurador  para  constatar
que, neste ponto, não deve ser dado provimento ao recurso, mantendo a sentença
quanto à absolvição de Ewerton Matheus no tocante à posse das munições.

Parte Dispositiva

Assim sendo,  dou provimento em parte  ao recurso,  para,
reformando  a  sentença  absolutória,  julgar  procedente  a  pretensão  punitiva  do
Estado no sentido de condenar  Ewerton Matheus Gonçalves de Lima como
incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Assim como condenar
José Geneci Clemente da Silva nas sanções do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Passo, em seguida, a dosar-lhes a pena, nos termos dos arts.
59 e 68 do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina que se
considere, com preponderância sobre o art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Para Ewerton Matheus. Tráfico.

-  A  culpabilidade do réu foi intensa, pois apreendido com
quantidade considerável de droga, tendo ido da Capital para a cidade de Monteiro
para comercializá-la;

-  Antecedentes são maculados, pois constam processos em
tramitação (0000985-24.2016.815.2003, 0000379-42.2014.815.0911);

- A conduta social foi abonada pelas testemunhas da defesa;

- O contexto probatório não fornece elementos a se aferir a
personalidade do agente;

-  Os  motivos do  crime  decorrem,  seguramente,  da
expectativa de ganho fácil;

- As circunstâncias do crime são comuns;
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- As consequências do ilícito são desastrosas, tendo em vista
que pessoas são atingidas e famílias destruídas pelo poder maléfico que a droga
produz no seio familiar e social;

- As vítimas são desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos, e diante das circunstâncias judiciais acima referidas, em 1ª fase,
aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância  (123  pedras  de  crack  mais  46
papelotes de maconha, consoante Exame Químico-Toxicológico de fl. 118/119),
estabeleço a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão mais 800 (oitocentos) dias-
multa.

Em segunda fase de fixação da pena, verifico que a presença
da menoridade relativa (fl. 12) e da reincidência (0007428-59.2014.815.2003, fl.
48), devendo ambos serem compensadas:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS
ANTECEDENTES.  EQUÍVOCO  DO
MAGISTRADO. ILEGALIDADE. ATENUANTE
DA  MENORIDADE.  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA.  PREPONDERÂNCIA  DE
AMBAS.  COMPENSAÇÃO.  NÚMERO  DE
CAUSAS  DE  AUMENTO.  ACRÉSCIMO  DA
PENA  ACIMA  DO  MÍNIMO.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  SÚMULA
443/STJ.  ORDEM  CONCEDIDA.  1.  […]  2.
Interpretando  o  art.  67  do  Código  Penal,  o
Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  que  a
atenuante  da  menoridade  e  a  agravante  da
reincidência  são  igualmente  preponderantes,
razão pela qual devem ser compensadas, via de
regra.  3. […] 5. Habeas corpus concedido. (HC
391.586/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em
16/05/2017, DJe 24/05/2017). Grifos nossos.

Sem causas de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena
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definitiva em 9 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Para Ewerton Matheus. Associação para o Tráfico.

-  A  culpabilidade do réu foi intensa, pois apreendido com
quantidade considerável de droga, tendo ido da Capital para a cidade de Monteiro
para comercializá-la;

-  Antecedentes são maculados, pois constam processos em
tramitação (0000985-24.2016.815.2003, 0000379-42.2014.815.0911);

- A conduta social foi abonada pelas testemunhas da defesa;

- O contexto probatório não fornece elementos a se aferir a
personalidade do agente;

-  Os  motivos do  crime  decorrem,  seguramente,  da
expectativa de ganho fácil;

- As circunstâncias do crime são comuns;

- As consequências do ilícito são desastrosas, tendo em vista
que pessoas são atingidas e famílias destruídas pelo poder maléfico que a droga
produz no seio familiar e social;

- As vítimas são desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 3 (três) a 10
(dez)  anos,  e  diante  das  circunstâncias  judiciais  acima  referidas,  em 1ª  fase,
aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância  (123  pedras  de  crack  mais  46
papelotes de maconha, consoante Exame Químico-Toxicológico de fl. 118/119),
estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão mais 1.000 (mil) dias-multa.

Em segunda fase de fixação da pena, verifico que a presença
da menoridade relativa (fl. 12) e da reincidência (0007428-59.2014.815.2003, fl.
48), devendo ambos serem compensadas.

Sem causas de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena
definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão mais 1.000 (mil) dias-multa.
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Do Concurso Material

As condutas delitivas foram realizadas sob o pálio de mais de
uma ação ou omissão pelo agente  (art.  69  do CP)  e,  aplicando suas  regras  e
considerando  que  foram  dois  os  crimes  em  concurso,  as  penas  devem  ser
somadas.

Em relação à pena de multa, nos termos do art. 72 do Código
Penal, devem elas, a de cada um dos delitos, serem igualmente somadas. 

Assim, a pena dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, da
Lei n° 11.343/2006) e de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei n°
11.343/2006),  para  o  réu  Ewerton  Matheus  Gomes  de  Lima  ficará  em  14
(quatorze) anos de reclusão e 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa. 

O  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  privativa  de
liberdade será o fechado  (art. 59, III, CP), em estabelecimento a ser definido pelo
juízo das execuções penais, motivando esta decisão, em especial, pelo quantum da
pena privativa de liberdade aplicada e pela gravidade da culpabilidade. 

Para José Geneci. Associação para o Tráfico.

- A  culpabilidade do réu foi  intensa, pois apreendido com
quantidade considerável de droga, tendo ido da Capital para a cidade de Monteiro
para comercializá-la;

-  Antecedentes são maculados, pois constam processos em
tramitação e  com trânsito  em julgado (0002117-53.2005.815.0241 e  0000703-
54.2004.815.0241);

- A conduta social foi abonada pelas testemunhas da defesa;

- A personalidade é voltada a prática criminosa (certidão de
antecedentes fls. 44/46);

-  Os  motivos do  crime  decorrem,  seguramente,  da
expectativa de ganho fácil;
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- As circunstâncias do crime são comuns;

- As consequências do ilícito são desastrosas, tendo em vista
que pessoas são atingidas e famílias destruídas pelo poder maléfico que a droga
produz no seio familiar e social;

- As vítimas são desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 3 (três) a 10
(dez)  anos,  e  diante  das  circunstâncias  judiciais  acima  referidas,  em 1ª  fase,
aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância  (123  pedras  de  crack  mais  46
papelotes de maconha, consoante Exame Químico-Toxicológico de fl. 118/119),
estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão mais 1.000 (mil) dias-multa.

Sem causas de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena
definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão mais 1.000 (mil) dias-multa.

Sem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. 

Sem causas de diminuição ou aumento da pena.

Torno a pena-base definitiva.

Do  Concurso  Material  entre  os  delitos  de  Tráfico  e
Associação

As condutas delitivas, quanto ao Tráfico (condenação em 1º
grau) e Associação para o Tráfico (condenação nesta instância) foram realizadas
sob o pálio  de  mais  de  uma ação ou omissão pelo agente  (art.  69 do CP)  e,
aplicando suas regras e considerando que foram dois os crimes em concurso, as
penas devem ser somadas.

Em relação à pena de multa, nos termos do art. 72 do Código
Penal, devem elas, a de cada um dos delitos, serem igualmente somadas. 

Assim, a pena dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, da
Lei n° 11.343/2006) e de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei n°
11.343/2006), para o réu José Geneci Clemente da Silva ficará em 14 (quatorze)
anos de reclusão e 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa. 
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Do  Concurso  Formal  com  o  delito  de  Posse  Ilegal  de
Munições

Tratando-se de concurso formal entre os delitos de Tráfico e
Associação com o de Posse Ilegal de Munições de arma de fogo (condenação em
1º grau), aplica-se-lhe a mais grave das penas privativas de liberdade aumentada
de 1/6 (um sexto) até ½ (metade).

Assim, a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão é exasperada
em 1/6 (um sexto), passando a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Não se aplicando à pena de multa o sistema da exasperação e
sim o do cúmulo material, fixo a pena de multa em 1.830 (um mil, oitocentos e
trinta)  dias-multa,  à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época do fato.

O  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  privativa  de
liberdade será o fechado  (art. 59, III, CP), em estabelecimento a ser definido pelo
juízo das execuções penais, motivando esta decisão, em especial, pelo quantum da
pena privativa de liberdade aplicada e pela gravidade da culpabilidade. 

Das Disposições Comuns para ambos os condenados

Transitada em julgado esta decisão, lancem-se os nomes do
increpados no Rol dos Culpados, remetam-se os Boletins Individuais ao Setor de
Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba e expeçam-se
as respectivas Guias de Recolhimento à Vara das Execuções Penais.

Mantenho  a  determinações  contidas  na  sentença  quanto  à
destruição das drogas apreendidas, bens apreendidos, munições apreendidas.

Suspendo, por fim, os direitos políticos dos acusados, com
estribo no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto perdurarem os efeitos
desta condenação,  devendo-se proceder às comunicações de praxe ao Tribunal
Regional Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Façam-se as comunicações necessárias.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 13 de março de 2018.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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