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APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  DE  DROGAS
PARA  CONSUMO  PESSOAL,  POSSE
IRREGULAR  DE  ARMA  DE  FOGO  E
RECEPTAÇÃO  CULPOSA.  CONDENAÇÃO.
APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO
DE  LITISPENDÊNCIA.  PRETENSA EXTINÇÃO
DO  FEITO.  IMPOSSIBILIDADE.  NO  MÉRITO,
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART.
180, § 3º DO CP. COM RAZÃO O APELANTE.
CONDENAÇÃO  POR  CRIME  DE  ROUBO  EM
OUTRO  PROCESSO.  AUSÊNCIA  DE  LAUDO
TOXICOLÓGICO  DEFINITIVO.
INSUBSISTÊNCIA.  DOCUMENTO  EXISTENTE
NOS  AUTOS,  MESMO  ASSIM  A  SUA
PRESCINDIBILIDADE  AFASTARIA  A
ABSOLVIÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

Reconhecida a litispendência entre dois processos
a que responde o réu pelo mesmo fato, deve ser
afastada a sua condenação pelo crime do art. 180,
§ 3º do CP a que foi condenado no presente feito.

Resta  comprovada  a  materialidade  do  delito
descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, já que
presentes  os  laudos  toxicológicos  provisório  e
definitivo, este anexado aos autos antes mesmo
da prolação da sentença.

Mesmo  assim,  “Nos  termos  da  jurisprudência
desta  Corte,  consideradas  as  peculiaridades  do
caso, a juntada aos autos do laudo toxicológico
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definitivo  é  prescindível,  se  a  comprovação  da
materialidade do ato infracional ocorrer por outros
meios de prova, sendo certo, ainda, que inexiste
ilegalidade  na  realização  do  exame pericial  por
amostragem.”
(STJ;  AgRg-AREsp  1.028.584;  Proc.
2016/0327405-9;  RJ;  Quinta  Turma; Rel.  Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 25/08/2017)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO

PARA  EXCLUIR  A  CONDENAÇÃO  REFERENTE  À   RECEPTAÇÃO

CULPOSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O

PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Michael Jackson

Alves de Medeiros  (fl. 141) contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de

Entorpecentes da comarca de Campina Grande (fls. 131/136), que o condenou

nas  sanções  previstas  no  art.  28  da  Lei  nº  11.343/06,  art.  12  da  Lei

10.826/2003 e art. 180, § 3º do Código Penal, a uma pena de prestação de

serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses e 10 (dez) dias, além

de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 45

(quarenta e cinco) dias-multa. 

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais (fls.  150/153),  o

apelante  pugna,  preliminarmente,  pela  extinção  do  feito,  uma  vez  que  foi

processado duas vezes pelo mesmo fato. No mérito, requer a absolvição da

posse  de  entorpecente  para  consumo  próprio,  ante  a  ausência  de  laudo

toxicológico  definitivo  quando  a  sentença  condenatória  foi  proferida.  Ainda,
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quanto  ao  delito  de  receptação  culposa,  também  pleiteia  a  absolvição,

aduzindo que já responde a outro processo que trata do roubo dos mesmos

objetos  apreendidos  no  presente  feito,  sendo  impossível,  portanto,  ter  sido

condenado pela receptação e pelo roubo dos mesmos produtos. 

Em  contrarrazões, fls. 161/165, a Promotoria de Justiça pugna

pela concessão, em parte, do recurso interposto, a fim de reformar a sentença

tendo em vista a configuração do bis in idem.

A douta Procuradoria  Justiça,  por  seu  Procurador  Francisco

Sagres  Macedo  Vieira,  opinou,  às  fls.  170/181,  pelo  provimento  parcial  do

apelo, sustentando o afastamento da condenação do acusado pelo crime de

receptação qualificada e a manutenção da sentença no tocante aos crimes dos

arts. 28 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/203.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Michael Jackson Alves Medeiros,  dando-o como

incurso nas sanções penais dos  artigos 33,  caput, da Lei nº 11.343/06, c/c

art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, § 3º do Código Penal, por: ter, em

depósito,  substância  entorpecente,  sem autorização  ou  em desacordo  com

determinação  legal  ou  regulamentar;  possuir  arma  de  fogo,  acessório  ou

munição,  de  uso  permitido,  em  desacordo  com  determinação  legal  ou

regulamentar, no interior de sua residência; ter adquirido coisa que, por sua

natureza ou desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem

oferece, deve presumir-se obtido por meio criminoso.

Narra a denúncia que, no dia 8 de agosto de 2016, por volta das
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13:56, na cidade de Campina Grande, policiais receberam informações de que

um morador da região havia sido vítima de assalto praticado pelo denunciado,

que, na ocasião, portava uma espingarda. Após o cumprimento dos mandados

de prisão e busca e apreensão, os milicianos encontraram, na residência do

mesmo, vários objetos -  descritos no auto de apreensão e apresentação fl. 16 -

uma espingarda calibre 12, cano serrado nº 171774 e 08 trouxinhas (9,8g) de

substância semelhante à maconha.

Prossegue descrevendo a exordial que o acusado, ao ser ouvido

na esfera policial,  afirmou que a droga encontrada era para o seu consumo

pessoal e que tinha comprado a arma na Feira Central. Informou ainda que

parte dos objetos é de sua propriedade, adquiridos também na mesma feira.

Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença pelo Juízo

de Origem para condenar o réu nas sanções previstas nos arts. 28 da Lei nº

11.343/06, 12 da Lei 10.826/2003 e 180, § 3º do Código Penal (na forma do

art. 69 do CP) as seguintes penas, respectivamente: prestação de serviços à

comunidade pelo prazo de 03 (três) meses e 10 (dez) dias; 01 (um) ano e

15 (quinze) dias de detenção, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa e

02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Insatisfeito,  o  réu  Michael  Jackson  Alves  Medeiros  interpôs

recurso de apelação,  requerendo,  preliminarmente,  a extinção do presente

feito, uma vez que foi processado duas vezes pelo mesmo fato. Alega que as

condutas  aqui  analisadas  são  conexas  com  as  do  processo  nº  0009400-

55.2016.815.0011, que apura crime de roubo majorado por ele praticado.

No mérito, pugna pela absolvição da posse de entorpecente para

consumo  próprio,  ante  a  ausência  de  laudo  toxicológico  definitivo.  Ainda,

quanto  ao  delito  de  receptação  culposa,  também  pleiteia  a  absolvição,

aduzindo que já responde a outro processo que trata do roubo dos mesmos
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objetos  apreendidos  neste,  sendo  impossível,  portanto,  responder  pela

receptação  (no  caso  em  apreço)  e  pelo  roubo  (processo  nº.  0009400-

55.2016.815.0011, em que também sofreu condenação) dos mesmos produtos.

Pois bem. O recurso deve ser provido em parte.

Alega o apelante que sofreu dupla persecução penal, já que, no

processo nº 0009400-55.2016.815.0011,  que tramita  na 2ª Vara Criminal  da

mesma comarca, já teria sido condenado pelo delito de roubo dos materiais

tratados neste processo (0008299-80.2016.815.0011) como objeto do crime de

receptação culposa (art. 180, § 3º do CP).

De  fato,  pela  análise  da  denúncia  da  ação  penal  0009400-

55.2016.815.0011,  bem  como  da  sentença,  percebe-se  que  há  sim  uma

abrangência em relação a parte dos fatos narrados na exordial acusatória e na

posterior condenação, especificamente no que concerne à suposta receptação

de produto de crime (art. 180, § 3º do CP).

O  processo  acima  referido  trata  de  um  roubo  majorado  pelo

concurso de pessoas e pelo uso de arma também praticado pelo réu, no dia

23/07/2016, em que, parte dos objetos subtraídos da vítima Ierig Domingos da

Silva consta no Auto de Apreensão e Apresentação acostado a fl. 16 ao caso

presente (processo nº 0008299-80.2016.815.0011).

Assim,  restou  demonstrado  que  a  receptação  descrita  pela

exordial desta ação penal como sendo a conduta do réu em guardar consigo

parte da  res furtiva subtraída no roubo perpetrado pelo acusado, apurado no

outro processo, ficou abrangida por aquele crime, já tendo o réu, inclusive, sido

condenado nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal a uma

reprimenda de 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 30(trinta)

dias-multa (sentença acostada pelo apelante às fls. 155, verso/159, verso).
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Dessa  forma,  deve  ser afastada  a  condenação  do  réu  em

relação ao crime de receptação culposa pelo qual foi condenado neste feito,

considerando-se a sua condenação na ação penal 0009400-55.2016.815.0011

pelo crime de roubo majorado,  e,  assim,  evitando o  bis  in  idem e a dupla

perseguição penal.

Apesar  do  reconhecimento  da  litispendência  (dois  processos

contra o mesmo réu pelo mesmo fato) o presente feito não deve ser extinto,

como  requer  o  apelante,  devendo  apenas,  como  dito,  ser  excluída  a

condenação pelo  delito  de  receptação culposa,  já  que ficou absorvido  pelo

crime de roubo pelo qual o réu já havia sido condenado.

Já no que se refere à ausência de laudo toxicológico definitivo e a

pretensa  absolvição  da  conduta  descrita  no  art.  28  da  Lei  Antidrogas,  tal

argumento  é  inverídico.  Vê-se  que  referido  documento  encontra-se  sim

anexado aos autos antes mesmo de ser proferida a sentença, consoante se

depreende das fls. 69/71. Mencionado laudo efetivamente atestou a presença

de canabinóides, entre eles o THC (Tetrahidrocanabidiol),  substância de uso

proscrito no Brasil, no material apreendido.

Portanto,  há,  no  processo,  lastro  probatório  suficiente  para

embasar a condenação do apelante nas penas do art. 28 da Lei 11.343/2006 (e

agiu  bem  o  magistrado  singular  ao  operar  a  desclassificação  da  conduta

praticada pelo apelante, denunciada nas bases do art. 33,  caput, do mesmo

dispositivo,  considerando-se,  para  isso,  a  natureza  e  a  quantidade  da

substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação,

as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes

do agente).

 De  fato,  o  recorrente  possuía,  em sua  residência,  substância
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entorpecente (9,8 gramas de maconha, laudos fls. 25 e 70/71), cuja utilização

foi considerada para o seu consumo pessoal.

E, ainda que não estivesse nos autos, não é demais ressaltar a

possibilidade de ser comprovada a materialidade do crime de drogas mesmo

sem a apresentação de laudo toxicológico definitivo, quando presentes outros

elementos probatórios hábeis a demonstrar a materialidade do delito. Nesse

sentido, é a jurisprudência assente em nossa jurisprudência pátria.

Pelo exposto, ao revés do que aduz o apelante, inexistem dúvidas

acerca da caracterização dos delitos de posse de substância entorpecente

para consumo pessoal  (art. 28 da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma

de  fogo  de  uso  permitido  (art.  12  da  Lei  10.826/2003),  sendo  o  suporte

probatório coligido robusto o suficiente para respaldar a condenação imposta,

que deve ser mantida.

 No que se refere à dosimetria das penas impostas aos delitos

subsistentes, quais sejam: 03 (três) meses e 10 (dez) dias de prestação de

serviços a comunidade e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, além

de  45  (quarenta  e  cinco)  dias-multa,  respectivamente,  não  há  qualquer

reparo a ser feito, já que realizada em consonância com os dispositivos legais

atinentes.

Forte em tais razões, dou provimento parcial ao apelo APENAS

PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO

CULPOSA (ART.  180,  §  3º  DO  CP),  mantendo-se,  contudo,  os  demais

termos da sentença condenatória.

Expeça-se Mandado de Prisão após expirado prazo de Embargos

de Declaração sem provocação.
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores   João

Benedito  da  Silva,  relator  ,  e  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Presente  à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 22 (vinte

e dois) dias do mês de março do ano de 2018.

                     Des. João Benedito da Silva

                            RELATOR
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