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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0011751-35.2015.815.0011 – Juízo da Vara de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Silvano da Silva
ADVOGADOS: Ramon Dantas Cavalcante
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL. SENTENÇA  DE
CONDENAÇÃO  EM  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES. RECURSO AVIADO PELA
DEFESA  PUGNANDO  PELA  ABSOLVIÇÃO.
PRELIMINAR.  ALEGADA LITISPENDÊNCIA.
APREENSÃO  DE  DROGAS  DIVERSAS  EM
MOMENTOS  DIFERENTES.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PRETENSA  ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE
DECOTE  DA  MAJORANTE  DE  ENVOLVER
MENOR  NO  DELITO.  COMPROVADA  A
PARTICIPAÇÃO  DE  ADOLESCENTE  NO
TRÁFICO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Preliminar. Litispendência. Apelante acusado de
tráfico em duas ocasiões. Apreensão de maconha e
de cocaína em momentos diversos. Fatos diversos.
Não  ocorrência  de  litispendência.  Rejeição  da
preliminar.

2. Mérito. Pretensão de absolvição. Apelante que,
de  dentro  do  Presídio,  exerce  a  traficância
envolvendo menor na entrega da droga. Autoria e
materialidade  incontestes.  Impossibilidade  de
absolvição.
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3. Pena. Pleito para decote da majorante prevista
no art.  40,  VI,  da Lei 11.343/2006. Comprovado
nos autos que o apelante determinava a entrega dos
entorpecentes  por  um adolescente,  é  imperiosa  a
manutenção da causa de aumento.

4. Desprovimento do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados;

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, em harmonia com o parecer da d.
Procuradoria de Justiça. Expeça-se guia de execução provisória. 

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de  Campina
Grande, Elivaneide Ferreira de Oliveira Silva, conhecida por “Neide”, e Silvano
da Silva, conhecido por “Dedé”, devidamente qualificados, foram denunciados
como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo a Silvano
também imputada a conduta do art. 244-B do ECA.

A conduta  atribuída  à  denunciada  Elineide  é  a  de  guardar
drogas  sem  autorização  ou  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar. E ao denunciado Silvano, de adquirir droga sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticando tal infração penal
com um menor de idade, corrompendo-o.

Narra a inicial acusatória que tramita um outro processo para
apurar  uma  comercialização  de  2,900kg  de  maconha  feita  pelo  denunciado
Silvano e Lidiane da Silva, sua companheira, com um menor Levi Mateus.

Sobre este fato, em 1º de junho de 2015, após diligências, o
menor foi  apreendido quanto entregava a bolsa com a mencionada droga para
Lidiane, que disse, na ocasião, que seu companheiro Silvano, que está preso no
Presídio do Serrotão, teria pedido para ela buscar a droga com o menor.
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Na ocasião em que ouvido perante o representante ministerial,
em razão deste fato inicial, o menor disse que dispunha de certa quantidade de
maconha e cocaína que deveria ser comercializado com Silvano, razão pela qual
policiais  se  dirigiram  à  casa  dele  e  com  autorização  da  1ª  denunciada,  sua
genitora, realizaram buscas, mas nada encontraram.

Em  10  de  junho  de  2015,  os  investigadores  receberam  a
informação de que havia mais droga em posse de Levi Mateus. Ao chegarem na
casa, a mãe (primeira denunciada) entregou aos policiais 1,350kg de maconha;
mas disse não saber aonde estaria a cocaína mencionada pelo menor, seu filho.

No  dia  12  seguinte,  o  serviço  de  inteligência  da  polícia
apurou  que  “Neide”  não  só  sabia  onde  estava  a  droga  como  a  guardou  na
residência de um irmão. Intimada a comparecer novamente na delegacia, em 15
de junho, ela confessou que havia escondido a cocaína na residência de seu irmão,
sem  que  este  soubesse.  Na  referida  casa,  os  policiais  encontraram  35,2g  de
cocaína.

Instruído, regularmente, o processo e oferecidas as alegações
finais (fls. 211/217, 220/226 e 228/234, Vol. II), o juiz singular sentenciou às fls.
237/241v,  Vol.  II,  julgando  procedente  a  denúncia  para  condenar  Elivaneide
Ferreira de Oliveira Silva à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por
crime de tráfico de drogas.

A  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  duas
restritivas de direitos: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de
semana.

Condenou, também, Silvano da Silva à pena definitiva de 8
(oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, em regime fechado, além de 900
(novecentos) dias-multa, como incurso nas penas do art. 33 e 40, VI, ambos da
Lei 11.343/2006.

Recurso apelatório de Silvano da Silva à fl. 245, cujas razões
se encontram às fls. 251/264, Vol. II. Em preliminar, argui a inépcia da denúncia
em razão da duplicidade de processo pelo mesmo fato. No mérito, discorre sobre
falta  de  provas  de  que  seja  o  proprietário  da  droga  apreendida  com  a  outra
denunciada para pugnar por sua absolvição. Em pedido subsidiário, pretende o
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decote da qualificadora da prática do crime envolver menor, pois, sequer, conhece
Levi Mateus.

Contrarrazões às fls. 265/269, opinando pelo desprovimento
do recurso.

Certidão à fl.  270 sobre o trânsito em julgado da sentença
para a corré.

Seguiram  os  autos,  já  nesta  instância,  à  Procuradoria  de
Justiça que, em parecer do douto Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 297/306, Vol II).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, eis que interposto em 12/07/2017, fl.
245, muito antes da intimação do acusado, que se deu em 18/09/2017 (fl. 288v).
Além  de  não  depender  de  preparo,  por  se  tratar  de  ação  penal  pública,  em
observância à Súmula n° 24 do TJPB. Além de adequado e independer de preparo.

NO MÉRITO

Preliminar

Como  preliminar  argui  o  apelante  que  há  duplicidade  de
processo que teve por base o mesmo fato, pois está sendo acusado, nestes autos,
de ter adquirido drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal
e regulamentar e, ainda, que teria praticado tal crime em companhia do menor
Levi Mateus.

Mas,  o  fato  de  que  teria  comercializado  aproximadamente
3kg de entorpecente foi objeto de outro processo, nº 0007484-20.2015.815.0011
e, assim, entende que haveria litispendência entre os processos por não poder ser
acusado de cometer ilícitos com o menor, no tocante ao tráfico de drogas, sendo
punido duas vezes por este fato, apenas em razão de o menor ter guardado a droga
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de forma fracionada.

Cumpre ressaltar, o conceito de litispendência que é encontrado
no art. 301, § 1º, Código de Processo Civil, in verbis: “Verifica-se a litispendência ou a
coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”.

No presente caso, não há que se falar em litispendência quando
foram  distintos  os  momentos  de  apreensão  das  drogas:  pela  primeira  apreensão
(maconha),  foi  instaurado  o  processo  acima  mencionado;  pela  terceira  apreensão
(cocaína) há o presente processo.

Como bem mencionado pelo d. Procurador:

“Apesar  de  haver  similitude  nos  casos
apresentados  nos  dois  processos,  tratam-se  de
fatos  inteiramente  diversos,  tendo,  o  primeiro
fato (01/06/2015) se reportado “a uma entrega de
drogas  pelo  menor  Levi  Matheus  Ferreira  de
Oliveira Silva, enquanto o outro (15/06/2015) diz
respeito a uma apreensão de drogas no interior da
residência daquele menor acima referido, onde o
Ministério Público também entendeu que o réu
Silva  da  Silva  estaria  envolvido”,  como  bem
observou o nobre Juiz a quo”, fl. 299, Vol. II

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pedido Absolutório

Pretende o apelante sua absolvição alegando que não cometeu
o crime descrito na inicial, pois haveria informação de que a droga apreendida
com a  corré  seria  de  propriedade  de  um preso  de  alcunha  “Dedé”,  mas  não
haveria menção de que este fosse o ora apelante Silvano.

As razões  recursais  transcreve trechos de depoimentos  que
entende como comprobatórios de que a origem da droga apreendida com o menor
seria desconhecida (fls. 258/259).
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Inicialmente, convém registrar que os argumentos defensivos
referentes  à  conduta  prevista  no  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06  não  merecem
prosperar, porquanto discrepantes do contexto probatório inserto nos autos.

In casu, a materialidade delitiva restou assentada pelo Auto
de  Apresentação e  Apreensão (fls.  16),  Laudo Preliminar  (fl.  38)  e  Laudo de
Exame Químico-Toxicológico  (fls.  80/81).  Já  a  autoria  emerge  estampada  por
meio dos depoimentos testemunhais. 

Pelos depoimentos constantes nos autos, o que se colhe é que
o menor Mateus estava de posse de maconha e cocaína para repassar para o preso
“Dedé”, que é o ora apelante Silvano. Num primeiro momento, o menor entregou
quase 3kg de maconha para a companheira do apelante, que teria a incumbência
de para ele repassar.

Posteriormente, num segundo momento, tendo conhecimento
de  que  havia  mais  maconha  e  ainda  a  cocaína,  a  polícia  continuou  as
investigações, chegando a receber da mãe do menor, corré neste processo, a outra
parte  da  maconha;  e,  como esta  colaborou com as  investigações,  os  policiais
confiaram na versão dela de que teria jogado a cocaína no vaso sanitário.

Mas,  ainda em continuidade às investigações,  num terceiro
momento, os policiais averiguaram que ela havia guardado a cocaína (que seria
para seu filho Mateus comercializar com Silvano) na casa de um irmão, com o
fim de entregar a um portador do Silvano, com quem havia falado por telefone e
feito essa combinação. 

Vejamos  os  depoimentos  constantes  nos  autos.  Na  esfera
policial, Jepson Alex, fl. 08, disse que:

“encontra-se lotado na Delegacia de Homicídios e
no  dia  01/06/2015,  juntamente  com  os  agentes
Beethoven  e  Agamenon,  efetuou  a  prisão  de
LIDIANE  DA  SILVA  e  apreensão  de  LEVI
MATEUS  FERREIRA  DE  OLIVEIRA  SILVA,
que estavam com três quilos de maconha, segundo
denúncia efetuada ao serviço de inteligência; QUE
a  mesma  denúncia  informava  que  MATEUS
guardava outros  dois  quilos  de  maconha e mais
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cinquenta  gramas  de  cocaína,  contudo  não
obstante  o  auxílio  de  ELIVANEIDE,  mãe  de
MATEUS, o restante da droga não foi localizado;
QUE no dia 10/06/2015 o serviço de inteligência
da polícia civil informou que havia uma denúncia
de que estaria na casa de MATEUS os outros dois
quilos de maconha e a cocaína, tendo a equipe ido
novamente a residência, localizada a Rua José da
Silva Chaves 161, Bairro do Quarenta e recebido
pela  ELIVANEIDE,  a  qual,  ao  ser  questionada
acerca  da  droga  disse  que  tinha  acabado  de
encontrar  um  saco  verde  aonde  continha  um
pouco mais de um quilo de substância esverdeada
e que havia empacotado para levar à polícia; QUE
a ELIVANEIDE foi conduzida a delegacia e tido
suas  declarações  tomadas  por  termo;  QUE
ELIVANEIDE  reiterou  que  não  havia  qualquer
outra substância ilícita em sua residência e que de
fato havia encontrado um saco plástico contendo
uma  substância  branca  escondida  dentro  de  um
short branco por trás do guarda-roupa de seu filho
MATEUS e achou por bem jogar na descarga o
conteúdo do saco  fazendo com que  os  policiais
acreditassem que havia se desfeito da cocaína, até
porque  havia  entregue  espontaneamente  a
maconha;  QUE  na  sexta-feira,  dia  12/06/2015,
novamente  o  serviço  de  inteligência  da  polícia
civil informou de denúncia de que ELIVANEIDE
havia guardado a cocaína e estaria a armazenando
para  entregar  a  um portador enviado pelo preso
conhecido  por  DEDÉ  ou  DIDI,  cujo  nome  é
SILVANO DA SILVA; QUE por várias vezes foi a
residência  de  Dona  ELIVANEIDE  mas  não  a
localizou, tendo deixado uma intimação para que
comparecesse  a  delegacia  na  data  de  hoje  e
tornasse a esclarecer os fatos; QUE no dia de hoje,
por  volta  das  10:00 horas,  ao ser  inquirida  pela
autoridade  policial,  inicialmente,  ELIVANEIDE
negou  que  tivesse  guardado  a  cocaína,  até  que
finalmente,  demonstrando  arrependimento,  disse
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que  havia  guardado  a  cocaína  na  casa  de  seu
irmão  e  que  realmente  iria  entregá-la  a  um
portador do preso DEDÉ, com quem havia falado
por  telefone  na  sexta  feira,  dia  12;  QUE
ELIVANEIDE ligou  para  o  irmão  de  dentro  da
delegacia e pediu que ele fosse em casa abrir  a
porta para ela ir retirar um pertence seu, tendo ela
sido  acompanhada  pelo  condutor  e  o  agente
Bethoven até a casa localizada a rua Edésio Silva
111, Liberdade; QUE ao chegar nessa residência, a
pessoa  de  CÍCERO,  irmão  de  ELIVANEIDE,
demonstrando  surpresa  abriu  a  porta  de  seu
depósito  para  que  ELIVANEIDE  entrasse  e
quando ela saiu do seu interior,  portava na mão
um saco plástico de cor branca que continha uma
substância branca semelhante a cocaína; QUE foi
dada voz de prisão, não tendo ela reagido; QUE
acerca  da  apreensão  de  MATEUS  no  dia
01/06/2015,  sabe  informar  que  além  do  menor
também foram indiciados LIDIANE DA SILVA e
seu marido, o preso SILVANO DA SILVA, pelo
cometimento  dos  crimes  de  tráfico  de  drogas,
associação para o tráfico e corrupção de menores,
podendo  esclarecer  que  existem  outros
procedimentos  apurando  as  condutas  de
SILVANO em outras atividades ilícitas”

Em juízo, consoante mídia acostada à fl. 164, confirmou seu
depoimento anterior, dizendo que a primeira droga foi apreendida com Mateus; a
segunda foi entregue por Elivaneide, que disse que tinha achado em casa, e que
tinha dado descarga na cocaína; num terceiro momento, o setor de inteligência
disse que ela estava portando essa droga para entregar a um preso. 

A testemunha disse que, ao comparecer à delegacia, por ter
sido intimada, a corré confessou ter escondido a cocaína na casa de seu irmão,
para onde se dirigiram e pegaram a cocaína. Mas, disse a testemunha não saber
quem seria o portador nem o destinatário final da cocaína.

No mesmo norte é o depoimento da testemunha Beethoven
Rotterdan Daudt Gomes e Silva, consoante se pode verificar da fl. 10/11.
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Este,  em  juízo,  consoante  mídia  acostada  à  fl.  164,
corroborou seu depoimento anterior, dizendo que encontraram os 3kg de maconha
inicialmente com Mateus e com a companheira de Dedé; que, no dia 12 de junho,
receberam informação de que havia mais 2kg de maconha e, indo até a casa de
Elivaneide (mãe de Mateus), ela disse que havia encontrado a droga e já estava
pronta para entregar à polícia, afirmando que havia jogado na descarga a cocaína;
dois  ou  três  dias  depois,  receberam nova  informação  de  que  a  cocaína  ainda
estava na posse dela e que o preso Dedé estava entrando em contato com ela para
recuperar a parte da droga perdida, no caso, a cocaína.

Tendo  comparecido  à  delegacia  em  atendimento  a  uma
intimação, a denunciada Elivaneide, num primeiro momento, negou a existência
da cocaína, mas depois confirmou que havia escondido a droga na casa de um
irmão; que se deslocaram até a casa do irmão e pegaram a droga.

Continuou  a  testemunha  dizendo  que  as  investigações  dão
conta de que o fornecedor do menor Mateus é um preso conhecido por “Dedé”,
que é Silvano da Silva.

Afirmou que Elivaneide está envolvida apenas por causa do
comportamento do filho. Mas Silvano da Silva “já é conhecido, já é presidiário e
tem ação conhecida na polícia por tráfico de drogas”. Disse que a cocaína estava
sob comando dele; que ele, Silvano, conseguiu contato telefônico com ela para
acertar a entrega da droga a um intermediário dele.

A corré  também  condenada  neste  processo,  para  quem  a
sentença  transitou  em  julgado,  na  esfera  policial  quando  foi  interrogada  na
presença de sua Advogada, fls. 12/14, afirmou ser mãe de Mateus, menor que foi
apreendido no dia 01/06/2015, por ter sido pego com 3kg de maconha. Disse que,
quando ele  foi  apreendido,  ela  levou os  policiais  para  dentro  de sua casa,  no
intuito de procurar mais maconha e a cocaína, mas foi tudo revirado e nada foi
encontrado.

A interrogada disse que, posteriormente, soube que seu filho
havia enterrado outra parte da maconha num quintal e, encontrando a droga, a
entregou aos policiais. Em outra ocasião, encontrou o que achava ser a cocaína
por trás de um móvel de sua casa e, indagada pelos policiais, mentiu e disse que
havia jogado no vaso sanitário e dado descarga; isso por medo do que pudesse lhe
acontecer caso não entregasse a droga ao “dono”
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Sobre a ligação do ora apelante com a cocaína, expressamente
mencionou a corré:

“QUE não se recorda da data, mas num dia em
que estava em sua casa chegou um rapaz que não
conhece e disse que havia uma pessoa querendo
conversar com ela pelo telefone, tendo este rapaz
passado o  aparelho  para  a  interrogada;  QUE a
voz masculina que se identificava com DEDÉ e
que disse que tinha tido um grande prejuízo com
a apreensão da droga que estava com MATEUS e
a esposa dele; QUE esse DEDÉ disse que tinha
ficado  feliz  por  saber  que  MATEUS  havia
“SEGURADO  A  ONDA”  e  assumido  que  a
droga  era  toda  dele,  tendo  a  interrogada
confirmado;  QUE  DEDÉ  disse  que  sabia  que
tinham sido apreendidos três quilos de maconha
mas que ainda faltavam dois quilos de maconha e
uma pequena quantidade de um pó branco; […];
QUE o homem que esteve na casa da interrogada
havia dito que o pó era muito mais caro do que a
maconha,  tendo  o  próprio  DEDÉ  dito  a
interrogada que o seu prejuízo havia sido de sete
mil  reais  só  pela  maconha;  QUE  conhece
ALINE,  pois  ela  reside  uma  rua  após  a  da
interrogada  e  num  determinado  dia,  quando
estava na casa dela, foi surpreendida com DEDÉ
ligando para o celular de ALINE e pedindo para
falar  com  a  interrogada;  QUE  ficou  surpresa,
com  a  impressão  de  que  ele  tem  alguém
observando o tempo todo; QUE ALINE ao passar
a ligação disse que era uma voz masculina e que
não sabia quem era; QUE no intuito de preservar
a  vizinha,  disse  que  se  tratava  de  um  amigo;
QUE havia guardado a maconha num saco verde
e que tinha dito a DEDÉ que só entregaria depois
que  seu  filho  MATEUS  autorizasse;  QUE
resolveu guardar o pacote de pó branco na casa
de  seu  irmão  CÍCERO,  sem que  ele  soubesse,
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evitando que a polícia localizasse, no intuito de
salvaguardar a vida de seu filho; QUE manteve
outros  contatos  telefônicos  com  DEDÉ,  tendo
inclusive  num  deles,  mencionado  que  havia
mentido  à  polícia,  afirmando  que  havia.
destruído a cocaína,  o que fez com que DEDÉ
ficasse  animado;  QUE  DEDÉ  questionou  a
declarante a informação que tinha obtido de que
a  maconha  havia  sido  apreendida;  QUE  na
verdade  temeu  por  sua  vida  e  de  sua  filha
pequena,  tanto  que  resolveu  passar  o  final  de
semana fora de casa e quando retornou soube que
a polícia civil havia deixado uma intimação para
que  comparecesse  na  manhã  de  hoje  a  esta
delegacia;  QUE  ao  ser  questionada  acerca  da
cocaína, inicialmente disse que não a tinha, mas
diante das evidências apontadas pela autoridade
policial,  achou  por  bem  entregá-la,  tendo
telefonado para seu irmão e pedido que fosse em
casa  abrir  a  porta;  QUE  não  é  e  nunca  foi
traficante,  mas  sinceramente,  ficou  sem  saber
como agir,  principalmente porque sabe que seu
filho  corre  riscos  em  virtude  do  prejuízo
financeiro que o preso DEDÉ sofrera;  QUE se
encontra arrependida mas reitera que apenas agiu
no  intuito  de  salvar  a  vida  de  seus  filhos,
principalmente  de  sua  filha  que  não  tem
envolvimento em nenhuma atividade infracional”

Interrogada em juízo, consoante mídia de fl. 164, a ré tentou
omitir parte do que dissera antes, afirmando não saber informar de quem era a
droga; que essa droga estava com uma pessoa chamada “Maga”, que era quem
sabia onde o seu filho havia enterrado a droga; que, atendendo a pedido de seu
filho, telefonou para Maga e disse para ela trazer a droga, a qual foi entregue aos
policiais.

Quanto à cocaína, corroborou que, num primeiro momento,
por  medo,  disse  à  polícia  que  não  sabia  aonde  estava  a  droga,  mas  depois
confirmou que tinha guardado na casa de um irmão. 
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Disse não conhecer Silvano da Silva, não sabendo informar se
ele seria fornecedor de drogas.

É clara a intenção da condenada Elivaneide em não envolver
o ora apelante no tráfico comprovado nestes autos. O que não é raro de acontecer.
No entanto, veja-se que, na esfera policial, quando narrou sobre as conversas que
teve com ele, para acertar os detalhes sobre a cocaína, a ré estava acompanhada
de sua Advogada, o que demonstra que não houve coação em seu depoimento.

Logo,  ao  contrário  do  alegado nas  razões  recursais,  restou
comprovado que  o  menor  deveria  entregar  a  droga,  tanto a  maconha como a
cocaína, a um portador enviado a mando do preso conhecido como Dedé, que é
Silvano da Silva, conforme informes trazidos pelas testemunhas acima transcritos
e mencionados.

Não se mostra verossímil desabilitar os informes policiais na
medida em que a defesa não trouxe argumentos concretos que ponham em dúvida a
validade dos respectivos depoimentos.  Acerca da validade dos depoimentos dos
policiais como meio de prova, é firme a jurisprudência nesta Câmara Criminal:

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI
Nº  11.343/06. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELOS
DEFENSIVOS.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS, COERENTES COM AS DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. VINCULO
ASSOCIATIVO.  COMPROVAÇÃO.
PERDIMENTO  DO  BEM  APREENDIDO  EM
FAVOR  DA  UNIÃO.  USO  ILÍCITO  DO
VEÍCULO,  PARA  TRANSPORTAR  DROGA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS.
Demonstradas  a  materialidade  e  a  autoria  com
relação ao delito de tráfico de entorpecentes, diante o
acervo probatório constante dos autos e não tendo a
defesa apresentado elementos sólidos para eventual
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acolhimento  do  pleito  absolutório,  deverá  ser
mantida  a  sentença  condenatória.  […].  Os
depoimentos de policiais que, em regra, possuem
plena  eficácia  probatória,  ausentes  elementos
concretos que coloquem em dúvida, é plenamente
válido  para  sustentar  uma  condenação.  […].
(TJPB;  APL  0003856-35.2013.815.2002;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da
Silva; DJPB 20/10/2015; Pág. 19). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Tráfico  de
substância  entorpecente  e  porte  ilegal  de  arma de
fogo. Delitos dos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e
14, da Lei nº 10.826/2003. Condenação. Apelo da
defesa.  Autoria  e  materialidade  sobejamente
comprovadas.  Pretendida  absolvição,  sob  o
fundamento  da  negativa  de  autoria  e  da  falta  de
provas.  Descabimento.  Acervo  probatório
concludente.  Depoimento  de  policial  militar.
Validade. Causa de redução do art. 33, § 4º, da lad.
Almejada  incidência  de  sua  fração  máxima.
Descabimento.  Circunstâncias  do  caso  concreto.
Recurso  conhecido  e  desprovido.  O  tipo  penal
descrito  no  art.  33  da  Lei  nº  11.343/2006,
classificado  como  de  ação  múltipla  ou  conteúdo
variado,  consuma-se  pela  execução  de  um  dos
dezoito núcleos que o integram, sendo irrelevante a
consecução do efetivo comércio, ou mesmo que a
droga  seja  de  propriedade  de  terceiro;  “apesar  do
delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua
configuração  não  é,  necessariamente,  exigível  a
ocorrência de ato de tráfico, ou que seja o agente
colhido praticando atos de mercancia, bastando, para
tanto, a flexão de um dos verbos do art. 33 da Lei
antidrogas, a exemplo de transportar, trazer consigo.
(TJGO, apelação criminal 19798-77.2013.8.09.0029,
Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara
Criminal,  julgado  em  29/04/2014,  DJE  1541  de
14/05/2014).  […]  os  depoimentos  dos  policiais,
colhidos sob o crivo do contraditório, de acordo
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com  sedimentada  exegese  jurisprudencial,  são
dignos  de  credibilidade,  mostrando-se  idôneos
como meio de prova, sobretudo se não há razão
plausível  que os  torne suspeitos.  […].  Provadas,
quantum satis, a autoria e materialidade da conduta
delituosa,  resta  esmaecida  a  pretensa  absolvição.
Apelação  desprovida.  (TJPB;  APL  0004557-
79.2011.815.0251; Câmara Especializada Criminal;
Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
26/08/2015; Pág. 19). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRAFICO  DE
ENTORPECENTE. ART. 33, CAPUT DA LEI N.
11.343/06.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.  MANUTENÇÃO DO
DECISUM.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ARTIGO  33,  §  4º  DA  REFERIDA  LEI.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NA MAIORIA
FAVORÁVEIS.  REDUÇÃO  NO  PATAMAR
MÁXIMO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. REGIME
ABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA
DE  LIBERDADE  EM  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  EXTENSÃO  DOS  EFEITOS  AO
CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.  RECONHECIMENTO  DE  OFICIO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.
Demonstradas  a  materialidade  e  a  autoria  com
relação ao delito de tráfico de entorpecentes, diante o
acervo probatório constante dos autos e não tendo a
defesa apresentado elementos sólidos para eventual
acolhimento  do  pleito  absolutório,  deverá  ser
mantida a sentença condenatória.  Os depoimentos
de policiais que, em regra, possuem plena eficácia
probatória,  ausentes  elementos  concretos  que
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coloquem em dúvida, é plenamente válido para
sustentar  uma  condenação. […].  (TJPB;  APL
0002273-80.2012.815.0181;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  João  Batista  Barbosa;  DJPB
06/08/2015; Pág. 25). Grifos nossos.

E de outros tribunais pátrios:

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar autoria e materialidade. Validade
dos depoimentos policiais. Comprovação de que a
droga seria destinada para o tráfico. RECEPTAÇÃO.
Quadro  probatório  seguro  e  coeso  a  evidenciar
autoria  e  materialidade.  Aquisição  de  motor  com
numeração suprimida e peças de motocicleta objeto
de crime de furto. Coeso testemunho policial, firme
a comprovar o  acerto  da  condenação.  PENAS.
Penas bem dosadas, com aplicação do redutor do art.
33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pelo Juízo. Possibilidade
de substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas  de  direitos  e  fixação  do  regime  inicial
aberto.  Recurso  parcialmente  provido,  com
expedição  de  alvará  de  soltura.  (voto  n.  27011).
(TJSP;  APL  0000030-31.2014.8.26.0556;  Ac.
9042825;  Araraquara;  Décima  Sexta  Câmara  de
Direito  Criminal;  Rel.  Des.  Newton  Neves;  Julg.
01/12/2015; DJESP 09/12/2015). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  1.  Pleito  absolutório.  Improcedência.
Conjunto probatório indene de dúvidas acerca da
comercialização  de  entorpecentes.  Depoimentos
dos policiais militares que demonstram a prática
da  mercancia.  Validade  dos  testemunhos.
Condenação  mantida.  2.  Inconformismo  quanto  à
dosimetria penal. 2. 1. Pedido de redução da pena-
base.  Inadmissibilidade.  Culpabilidade  considerada
desfavorável  com  base  em  elementos  que
extrapolaram  o  tipo  penal.  Natureza  da  droga
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apreendida. Inteligência do art. 42 da Lei de drogas.
2.2. Existência de maus antecedentes. Multiplicidade
de  condenações.  Possibilidade  de  utilização  de  2
condenações  diversas  para  agravamento  da  pena-
base e reconhecimento da reincidência. Ausência de
bis  in  idem.  Orientação  do  STJ.  2.3.  Pleito  de
afastamento  da  circunstância  agravante  da
reincidência.  Impossibilidade.  Circunstância
devidamente configurada, nos termos do art. 63 do
Código  Penal.  Indulto  que  não  afasta  os  efeitos
secundários  da  condenação.  Recurso  conhecido  e
desprovido.  (TJPR;  ApCr  1382821-8;  Curitiba;
Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Lidia Maejima;
Julg.  12/11/2015;  DJPR  07/12/2015;  Pág.  595).
Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº
11.343/2006).  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  A
ENSEJAR A CONDENAÇÃO.  VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
RESPONSÁVEIS  PELO  FLAGRANTE.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO
DE  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA.  I.  A  palavra  dos  policiais  que
atuaram nas investigações e efetuaram a prisão
do  réu  em flagrante,  ausente  de  dúvidas,  é  de
grande valor probatório,  quando em harmonia
com  as  demais  provas,  restando,  in  casu,
devidamente  comprovadas  a  materialidade  e
autoria; II.  Impossibilidade de fixação do regime
semiaberto para o cumprimento da pena, haja vista
que a reincidência conduz ao regime imediatamente
mais  gravoso,  neste  caso,  o  fechado;  III.  Apelo
conhecido e improvido. (TJSE; ACr 201500322747;
Ac. 21001/2015; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson
Félix  dos  Santos;  Julg.  30/11/2015;  DJSE
04/12/2015). Grifos nossos.
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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
DROGAS.  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO.
ART.  33  E  35  DA  LEI  Nº  11.343/06.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
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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
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
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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.

Assim, em razão de o delito previsto no art.  33 da Lei de
Tóxicos, encerrar um vasto rol de figuras típicas, é de se observar que a simples
adequação da conduta do acusado a uma delas torna irrefutável sua condenação
nas sanções impostas naquele dispositivo legal, notadamente, pela razão de que se
trata  de  crime  contra  a  saúde  pública,  envolvendo  perigo  abstrato,  em que  a
intenção do legislador é conferir a mais ampla proteção social possível. 

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  absolvição,  devendo  ser
mantida a condenação em todos os seus termos.

Da Pena

Pugna o apelante, ainda, pelo decote da majorante prevista no
art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, sob a alegação da inexistência de comprovação
do animus associativo entre acusado e o suposto menor.

Pelo  que  se  verifica  nos  autos,  a  denúncia  atribuiu  ao  ora
apelante a conduta tipificada no art. 244-B do ECA, mas a sentença, considerando
que, na Lei 11.343/2006, existe a causa de aumento específica para o agente que
pratica os delitos ali previstos com um menor de idade, absolveu o apelante da
corrupção de menores e aplicou a majorante prevista no art. 40, VI, do mesmo
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diploma legal.

Uma vez comprovada a participação do menor Levi Mateus,
que, inclusive, chegou a ser apreendido num primeiro momento com cerca de 3kg
de  maconha  que  deveria  ser  entregue  a  Silvano,  por  intermédio  de  sua
companheira Lidiane, não há como extirpar-se a causa de aumento legalmente
prevista, já que a teor do art.  40 da Lei de Drogas, as causas de aumento são
aplicáveis aos delitos previstos nos arts. 33 a 37 da referida norma.

Neste sentido:

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, VI DA LEI
DE  DROGAS.  CORRUPÇÃO  DE  MENOR.
COMPROVAÇÃO  DE  PARTICIPAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. […] 2.  No caso,
sendo incontroversa a participação da menor,
o  restabelecimento  da  causa  de  aumento
prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
da sentença de primeiro grau é medida que se
impõe. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg
no AREsp 568.189/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
20/06/2017, DJe 28/06/2017). Grifos nossos.

Logo, a causa de aumento deve ser mantida em todos os seus
termos.

Parte Dispositiva

Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego
provimento, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
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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, 20 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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