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probatório se mostra firme e harmônico ao indicar
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Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Maria de Lourdes

Matos face a sentença de fls. 145/152, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª

Vara da comarca de Sapé,  que julgando  procedente a pretensão punitiva

estatal,  condenou-a  a  uma  pena  de  01  (um)  ano  e  08  (oito)  meses  de

reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa pelo crime de tráfico

ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), mais 03 (três) anos de

reclusão e  700 (setecentos)  dias-multa  pelo  crime de associação para  o

tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), as quais somadas, ante o reconhecimento

do concurso material (art. 69 do CP), resultaram em uma pena definitiva de 04

(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.033 (hum mil e trinta e

três) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  157/165),  quanto  ao  crime  de

tráfico ilícito de entorpecentes, aludiu a insuficiência probatória para a prolação

de  um  decreto  condenatório,  o  qual  não  poderia  ser  fundamentado,  tão

somente, nas declarações prestadas pelos agentes policiais.

Já  no que pertine  à  associação para  o  tráfico  de drogas,  não

restou, a seu ver, demonstrado o “animus” associativo entre a apelante e o

corréu  Daniel  Valério  da  Silva,  ou  seja,  a  convergência  de  vontades  dos

agentes em se unir de modo estável e permanente com a finalidade específica

de praticar o crime de tráfico, eis que, se a associação existiu, ela se deu de

modo ocasional.

Contra-arrazoando (fls. 196/199), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Promotor de

Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, exarou o parecer de fls. 215/220,

opinando pelo desprovimento do apelo.
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É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo (fls.  02/04)

ofereceu denúncia em desfavor de Maria de Lourdes Matos e Daniel Valério

da Silva, dando-os como incursos nas sanções penais dos artigos 33 e 35 da

Lei  n.  11.343/06, por,  no  dia  29  de  abril  de  2016,  terem  sido  presos  em

flagrante  pela  ação  de  ter  em  depósito  material  entorpecente  e  expô-lo  à

venda,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com  determinação  legal  ou

regulamentar, tendo se associado para praticarem citado crime.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo  a julgar

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Maria de Lourdes Matos

– ora Apelante - a uma pena de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e

333  (trezentos  e  trinta  e  três)  dias-multa pelo  crime  de  tráfico  ilícito  de

entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), mais 03 (três) anos de reclusão e

700 (setecentos) dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (art. 35

da Lei n. 11.343/06), as quais somadas, ante o reconhecimento do concurso

material  (art.  69 do CP), resultaram em uma pena definitiva de 04 (quatro)

anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.033 (hum mil e trinta e três) dias-

multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Irresignada, interpôs recurso apelatório, nele aludindo, quanto ao

crime  de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes,  a  insuficiência  probatória  para  a

prolação de um decreto condenatório, que não pode ser fundamentado, tão

somente, nas declarações prestadas pelos agentes policiais.

Ademais, no que pertine à associação para o tráfico de drogas,

não restou, a seu ver, demonstrado o “animus” associativo entre ela e o corréu

Daniel Valério da Silva, ou seja, a convergência de vontades dos agentes em
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se unir de modo estável e permanente com a finalidade específica de praticar o

crime  de  tráfico,  eis  que,  se  a  associação  existiu,  ela  se  deu  de  modo

ocasional.

Pois bem. A materialidade se fez, suficientemente, demonstrada

por intermédio do auto de apresentação e apreensão de fl. 17 (15 balas de

maconha e a quantia de R$23,00), do laudo de constatação provisória de droga

ilícita de fl. 20, do laudo de constatação de fl. 35 e do laudo definitivo de fl. 56.

Por sua vez, a autoria delitiva, apesar da negativa de autoria dos

réus,  restou  comprovada  através  das  declarações  prestadas  pelos  agentes

policiais  em harmonia  com as  testemunhas  ouvidas  na  esfera  extrajudicial.

Vejamos:

O Policial Militar  Sérgio Jerônimo Marques, quando do auto de

prisão em flagrante, descreveu:

Que na tarde de hoje estava de serviço, ocasião em
que fora averiguar uma denúncia de que na rua Jacira
Honório  de  Melo,  nº  257,  Loteamento  Bela  Vista,
estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes;
que  compareceram  ao  local  e  lá  chegando
comprovaram a veracidade das denúncias pois de
imediato encontraram dois usuários de drogas que
teriam  acabado  de  comprar  maconha,  os  quais
estavam cada um com uma balinha de maconha;
que os  usuários  foram identificados como sendo as
pessoas de José Gomes de Lima e Francisco Canindé
Freitas  da  Silva;  que  após  terem  encontrado  o
entorpecente  com  os  usuários  e  eles  terem
confirmado que teriam comprado a droga de um
rapaz  que  estava  dentro  da  casa  de  nº  257,
resolveram  adentrar  à  residência  e  no  interior
encontraram mais certa  quantidade de maconha;
que  parte  da  droga  estava  com  o  nacional  Daniel
Valério da Silva, tendo este ainda tentado se desfazer
da  droga,  no  entanto,  foi  percebido  e  a  droga  fora
apreendida, momento em que fora dada voz de prisão
ao Daniel e a senhora Maria de Lourdes Matos, a qual
é proprietária da casa; que tanto Daniel, como Maria
de  Lourdes,  ainda  tentaram  negar  que  na  casa
funcionava uma boca de fumo; que apesar de Daniel e
Maria  de  Lourdes  negarem,  os  usuários,  ao  serem
perguntados  mais  uma  vez,  confirmaram  que  lá
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funciona uma boca de fumo, pois compram droga
naquele  local  e  neste  dia  teriam  comprado  a
Daniel; que sabe dizer que Daniel já fora preso, com
drogas e  que já teriam recebido várias denúncias
de que na casa de Maria de Lourdes funcionava
uma  boca  de  fumo,  no  entanto,  só  neste  dia
conseguiram de fato comprovar estas denúncias; que
totalizando  a  droga apreendida  somam 15 balas  de
uma substância com aparência de maconha e mais a
quantia de R$23,00 (vinte e três reais). (fl. 06) (grifei).

Em sede judicial, ratificou:

Que ratifica integralmente o depoimento de fls. 06; que
salvo engano a droga foi encontrada dentro da casa
nas telhas; que não tem certeza mas acredita que o
dinheiro estava com Daniel; que já ouviu comentários
de que Daniel vendia drogas não sabendo informar se
o mesmo é usuário; que quase diariamente, fosse ou
não dia de serviço do depoente,  recebiam inúmeras
denúncias de que o imóvel citado havia vendas de
drogas  no  local  e  as  denúncias  apontavam
nominalmente  acusada; que  Daniel,  afirmou  no
momento da abordagem que não reside com acusada;
que  os  usuários  abordados  no  dia  do  fato
afirmaram  que  compraram  a  droga  que  naquele
momento  portavam  na  casa  pertencente  à
acusada; que as denúncias apontavam vendas de
droga  na  casa  e  já  foram  efetuadas  prisão  por
drogas nas proximidades dessa casa; que não sabe
afirmar que acusada é consumidora de drogas; que os
usuários  abordados  afirmaram  que  sempre
compraram  drogas  nessa  casa,  que  já  tinha
comprovado  outras  vezes;  que  Daniel,  na
abordagem policial, se encontrava na área de serviço
da casa; que não se recorda da quantidade de droga
encontrada com o acusado; que não se recorda que o
dinheiro estava na posse do acusado; que não foi feita
revista na acusada por tratar-se do sexo feminino e no
dia do fato não havia agente feminino;  que a droga
estava com Daniel, além da quantia escondida entre
as telhas; que a droga foi encontrada nas telhas
que ficam em uma pequena varanda da casa;  que
toda  a  Companhia  já  recebeu  denúncia  que
expressamente indicava que na casa da acusada
funcionava um ponto de venda de drogas e  seu
nome  era  expressamente  citado  nas  denúncias;
que  não  tem conhecimento  de  outros  processos  de
que  a  acusada  possa  estar  respondendo  mas  seus
dois filhos, um menor de idade e outro maior de idade,
já foram apreendidos e presos respectivamente; que
não tem conhecimento da vida pessoal  da acusada;
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que no local do fato não foi encontrada balança; que
foi encontrado dinheiro trocado; que não sabe informar
a quantidade de drogas apreendidas; que experiência
que possui no local funcionava um ponto de venda
de drogas e os acusados seriam responsáveis pela
comercialização,  o  que  foi  confirmado  pelas
declarações  dos  usuários  abordados;  que  Daniel
não justificou o que estaria fazendo no local; que os
usuários abordados estavam literalmente na frente da
casa; que na casa realmente residia a acusada com
seus filhos; que a droga estava pronta para venda e
consumo (fls. 117/118) (grifei).

O agente policial  Josiel  Meireles da Costa, na esfera policial,

relatou:

Que na tarde de hoje estava de serviço, ocasião em
que participou da prisão das pessoas de Daniel Valério
da Silva e de Maria de Lourdes Matos, os quais foram
flagrados  no  momento  em  que  comercializavam
entorpecentes;  que na ocasião foram averiguar uma
denúncia de que na rua Jacira Honório de Melo,  nº
257,  Loteamento  Bela  Vista,  estaria  ocorrendo  a
comercialização de entorpecentes; que compareceram
ao local e lá chegando comprovaram a veracidade das
denúncias,  pois,  de  imediato,  encontraram  dois
usuários  de  drogas  que  teria  acabado  de  comprar
maconha, os quais foram identificados como sendo as
pessoas de José Gomes de Lima e Francisco Canidé
Freitas  da  Silva;  que  após  terem  encontrado  o
entorpecente com os usuários e eles terem confirmado
que teriam comprado a droga de um rapaz que estava
dentro  da  casa  de  n  º  257,  resolveram  adentrar  a
residência  e  no  interior  encontraram  mais  certa
quantidade de maconha;  que parte da droga estava
com  o  nacional  Daniel  Valério  da  Silva,  tendo  este
ainda tentado se desfazer  da droga,  no entanto,  foi
percebido  e  a  droga  fora  apreendida,  momento  em
que fora dada voz de prisão ao Daniel e senhora Maria
de Lourdes Matos, a qual é proprietária da casa; que
outra quantidade de maconha fora encontrada já  na
parte  exterior  da  casa,  mais  precisamente  entre  as
telhas; que tanto Daniel, como Maria de Lourdes ainda
tentaram negar que na casa funcionava uma boca de
fumo;  que  apesar  de  Daniel  e  Maria  de  Lourdes
negarem,  os  usuários,  ao  serem  perguntados  mais
uma vez, confirmaram que lá funciona uma boca de
fumo, pois compram droga naquele local e neste dia
teriam comprado a Daniel; que sabe dizer que Daniel
já  foi  preso,  com  drogas  e  que  já  teriam  recebido
várias denúncias de que na casa de Maria de Lourdes
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funcionava uma boca de fumo, no entanto, só neste
dia conseguiram de fato comprovar esta denúncia; que
totalizando  a  droga apreendida  somam 15 balas  de
uma substância com aparência de maconha e mais a
quantia de R$23,00 (vinte e três reais). (fl. 07)

E em Juízo, confirmou:

Que ratifica integralmente o depoimento de fl. 07; que
já tinha conhecimento por meio de várias ligações
realizadas  para  o  Copom  que  na  localidade
funcionava  uma  boca  de  fumo; que  não  sabe  a
relação entre Daniel  e  a causada;  que várias  vezes
Daniel  já  foi  visto  na  frente  da  casa  da  acusada  e
várias  foram  as  diligências  realizadas  no  local;  que
não se recorda com quem foi encontrado o dinheiro;
que abordaram os usuários com uma quantidade de
drogas,  que  o  depoente  presenciou  o  momento  em
que o carro se aproximou dos usuários,  ocasião em
que o acusado logo se afastou e adentrou para casa;
que  nesse  momento  o  acusado  tentou  desfazer  da
droga mas como tudo foi presenciado pelo depoente
conseguiram  abordar  nesse  momento;  que  prisão
anterior  realizada  nesse  imóvel  foi  envolvendo  um
menor de idade que teria jogado a droga por cima do
muro para um terreno vizinho mas a polícia conseguiu
apreender  a droga e o menor;  que parte da droga
apreendida  foi  encontrada  escondida  entre  as
telhas, localizada na área de serviço da casa; que a
droga não foi encontrada com acusada e, sim, em sua
residência; que foram quinze “balinhas” preparadas e
prontas para comercialização; que no dia do fato foram
dois  usuários  flagrados  em  frente  a  casa;  que  os
usuários  afirmaram  que  teriam  comprado  a  droga
naquela casa, a Daniel; que já tinha visto o acusado
na frente da casa da acusada;  que experiência que
possui no local funcionava um ponto de venda de
drogas e  os  acusados seriam responsáveis  pela
comercialização,  o  que  foi  confirmado  pelas
declarações  dos  usuários  abordados;  que  desde
que se encontra de serviço em Sapé, desde o início do
ano, várias foram as denúncias apontando a acusada
como traficante e esta,  desde então,  sempre residiu
nesta  casa;  que  Daniel  não  justificou  o  que  estaria
fazendo no local; que os usuários abordados estavam
literalmente  na  frente  da  casa;  que  os  usuários
estavam encostados no muro da casa do lado de fora,
enquanto  Daniel  estava  encostado  nesse  mesmo
muro,  conversando com esses usuários,  só que do
lado de dentro da casa. (fls. 115/116) (grifei).
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Francisco Canidé Freitas da Silva, que teria sido flagrado pela

polícia comprando drogas com Daniel, disse perante a autoridade policial:

Que  na  tarde  de  hoje  fora  abordado  por  policiais
militares,  ocasião  em  que  se  encontrava  no
Loteamento  Bela  Vista,  e  foram  flagrados  pelos
policiais  com  seis  “balinhas  de  maconha”;  que  os
policiais  chegaram  logo  em  seguida  ao  declarante
comprar a droga; que pagou R$12,00 (doze reais) pela
maconha e após sair da boca de fumo os policiais o
abordaram logo em seguida, tendo lhe flagrado com a
droga,  os policiais ainda perguntaram de quem o
declarante teria adquirido o entorpecente, tendo o
declarante dito  que  teria  pego  do  menino  que
estava na frente da casa de nº  257; que além do
declarante,  também  havia  outro  rapaz  que  o
declarante não conhece e que também teria acabado
de  comprar  outra  “bala  de  maconha”;  que  nesse
momento os policiais disseram que ambos teriam que
ser encaminhados para a Delegacia; que os policiais
adentraram a casa da boca de fumo e lá encontraram
mais drogas, tendo prendido o rapaz que lhe vendeu a
maconha  e  uma  moça,  sendo  que  não  conhece
nenhum dos dois, não sabendo dizer seus nomes; que
reconhece o rapaz que lhe vendeu a droga como
sendo Daniel  Valério  da  Silva,  o  qual  fora  preso
pela polícia militar; que quanto à moça, não sabe
dizer nada a respeito dela, pois quem lhe vendeu a
droga foi esse Daniel; que não sabe dizer de quem é
a casa usada como boca de fumo e inclusive essa foi
a primeira vez que comprou maconha nesse local […]
(fl. 11) (grifei).

O mesmo foi relatado por José Gomes de Lima na mesma fase:

Que  na  tarde  de  hoje  fora  abordado  por  policiais
militares,  ocasião  em  que  se  encontrava  no
Loteamento Bela Vista, e fora flagrado pelos policiais
com  uma  “bala  de  maconha”;  que  os  policiais
chegaram logo em seguida ao declarante comprar a
droga; que após ser flagrado com a droga, os policiais
ainda  perguntaram  de  quem  o  declarante  teria
adquirido  o  entorpecente,  tendo  o  declarante  dito
que teria pego do menino que estava na casa de nº
257; que  além  do  declarante,  também  havia  outro
rapaz que o declarante não conhece e que também
teria  acabado de comprar  outra “bala  de maconha”;
que nesse momento os policiais disseram que ambos
teriam que  os  acompanhar  à  Delegacia,  sendo  que
antes  de  saírem,  os  policiais  entraram  na  casa  da
boca de fumo e lá encontraram mais maconha;  que
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após  terem  encontrado  mais  droga  na  casa,  os
policiais prenderam o rapaz que vendeu a maconha ao
declarante e uma mulher que disseram ser a dona da
casa; que não conhecia os dois presos; que essa não
é a primeira vez que comprava droga naquela casa,
pois é usuário e por várias vezes compareceu lá
para  comprar  maconha,  pagando  a  quantia  de
R$2,00 (dois reais) para cada “bala de maconha” […]
que não sabe dizer quem é o dono desta boca de
fumo, sabe apenas que quando dava vontade de
usar comparecia lá e comprava o entorpecente. (fl.
12) (grifei).

Em sede de interrogatório  policial,  o  corréu  Daniel  Valério  da

Silva negou a autoria delitiva:

Que  não  é  verdade  que  estivesse  comercializando
drogas no Loteamento Bela Vista; que nega que tenha
vendido  maconha  aos  rapazes  Francisco  Canidé
Freitas  da  Silva  e  José  Gomes  de  Lima;  que  os
policiais militares chegaram na casa de dona Lourdes,
entraram e prenderam o interrogado, dizendo que os
rapazes  (usuários)  teriam  comprado  a  droga  do
interrogado; que nega que quando entrou na casa de
Dona  Lourdes,  teria  tentado  se  desfazer  de  uma
porção de droga que estava com o interrogado; que os
policiais ainda entraram na casa de Dona Lourdes e
deram  uma  revista;  que  mais  uma  vez  nega  que
comercialize drogas; que não é verdade que na c asa
de  Dona Lourdes  funcione  uma boca  de  fumo;  que
explica que sempre vai a casa de Dona Lourdes para
jogar bola com o filho de dona Lourdes; que, em outra
oportunidade,  já  fora  preso  com  droga,  no  entanto,
afirma que essa droga não era sua. (fl. 08)

Em Juízo, manteve a versão:

Que não é verdadeira a acusação que lhe é feita […]
que  como  amigo  dos  filhos  da  acusada,  algumas
vezes quando estava na casa dela, esta oferecia que o
interrogando participasse da refeição,  mas nunca foi
para  casa dela  pedir  comida;  que um dos  filhos  da
interroganda  é  usuário  de  drogas,  mas  a  acusada
nunca mexeu com drogas; que não sabe informar se a
acusada é usuária; que a droga apreendida pertencia
aos  próprios  policiais;  que  os  policiais  quando
chegaram já foram apontando a arma e levando para o
quartinho  e  disseram  que  iam  colocar  a  culpa  no
interrogando; que a droga não foi encontrada com o
interrogando;  que  o  dinheiro  foi  também  plantado
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pelos policiais; que não conhece Francisco Canindé e
José Gomes de Lima, no dia do fato, conversou com
eles; que é também mentira de Francisco Canindé e
José Gomes […] (fl. 125).

A ré – ora Apelante - Maria de Lourdes Matos, ao ser ouvida na

esfera extrajudicial, disse:

Que  perguntada  a  respeito  das  acusações  ora
imputadas  contra  a  sua  pessoa,  onde  em  sua
residência  supostamente  funcionaria  uma  boca  de
fumo, afirma a interrogada que essas acusações não
procedem; que nega que estaria,  juntamente  com o
rapaz  Daniel  Valério  da  Silva,  comercializando
entorpecentes;  que  não  sabe  dizer  se  Daniel
comercializava drogas; que na tarde de hoje quando
policiais  militares  chegaram  em  sua  residência,
prenderam Daniel do lado de fora da casa; que não viu
se os policiais apreenderam alguma droga com Daniel;
que também não viu onde os policiais encontraram as
drogas; que afirma a interrogada que os policiais não
chegaram  nem  a  entrar  em  sua  casa;  que  Daniel
sempre fica naquele rua onde a interrogada reside e
no  dia  de  hoje  estava  por  lá  pedindo  um  prato  de
comida, tendo a interrogada lhe dado essa ajuda e não
passou disso; que nunca teve qualquer problema com
a polícia e com a justiça; que mais uma vez gostaria
de  afirmar  que  não  tem  nada  a  ver  com  a
comercialização de drogas e se Daniel o faz não tinha
conhecimento;  que  não  viu  quando  os  policiais
abordaram os dois rapazes que supostamente seriam
usuários de drogas e que teriam comprado maconha a
Daniel;  que afirma a interrogada que tem dez filhos,
sendo na maioria adultos e todos trabalham; que tem
uma  filha  especial,  a  qual  recebe  benefício  e  seu
marido  também  trabalho,  não  existindo  a  menor
necessidade de se envolver com coisas ilícitas […] (fl.
09)

Sob o crivo do contraditório, manteve a mesma versão mas entrou

em contradição com o corréu:

Que não é verdadeira a acusação que lhe é feita; que
reside no imóvel apontado na denúncia; que conhece
Daniel  só  de  vista;  que  Daniel  ia  na  casa  da
interroganda pedir comida; que Daniel  frequentava a
casa da interroganda mas sempre para comer; que em
nenhum  momento  viu  a  droga  apreendida  e  que
recebeu voz de prisão por desacato e crime ambiental,
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pois foi pego em sua casa um tatu dentro de uma lata;
que na sua casa há um quartinho atrás do imóvel e
Daniel  foi  encaminhado  pelos  policiais  para  esse
quarto;  que  a  polícia  entrou  nesse  quartinho  e  a
interroganda não viu o que estava acontecendo, mas
reconhece que se exaltou para fizer aos policiais que
não admitia aquilo dentro de sua casa; que não sabe
informar se foi apreendida droga e onde a mesma foi
encontrada; que não sabe informar se Daniel consome
droga ou vende; que não sabe dizer a quem pertence
a  droga;  que  os  filhos  da  interroganda  já  foram
abordados pela polícia; que não sabe informar porque
seu nome é citado nas denúncias anônimas; que não
teve problema anterior  com os policiais  e  nada tem
contra  eles  […]  que  as  mesmas  testemunhas  já
prenderam os três filhos  da interroganda,  sendo um
menor  de idade pela  prática  de tráfico  de crime de
drogas, que não tem nenhuma relação com Daniel e o
conhece de vista da rua e ele ia pedir comida porque
dizia que não tinha família; que qualquer pessoa que
vier  pedir  comida  ela  dá;  que  não  conhece  José
Gomes de Lima e  Francisco Canidé;  que não sabe
informar porque esses dois disseram que compraram
drogas  em sua  residência  e  quem poderia  informar
seria Daniel;  que não sabe dizer onde o dinheiro foi
encontrado; que Daniel é acostumado a jogar futebol
com os filhos da interroganda; que sabe informar se
Daniel é traficante ou usuário. (fl. 123)

A testemunha arrolada pela Defesa, Josefa Martins de Araújo (fl.

119), sob o crivo do contraditório, disse desconhecer qualquer atividade ilícita

por parte da ré Maria de Lourdes e que sempre via Daniel na rua, mas não na

casa desta. A propósito:

[…] que sempre via Daniel  na rua,  mas na casa da
acusada  não  tinha  o  visto  antes;  que  nunca  viu
nenhuma movimentação anormal da casa da acusada;
que  não  tem  conhecimento  de  ser  a  acusada
consumidora de drogas; que nunca ouviu comentários
da  acusada  consumir  drogas,  nem  vender  […]  que
nunca ouviu comentários que na casa funcionava um
ponto de venda de drogas; que sempre viu Daniel na
rua,  brincando  com  os  meninos;  que  não  sabe
informar se Daniel consome drogas e se trabalha. (fl.
119)

A testemunha  Cassiano  Ribeiro  Coutinho,  na  mesma  linha,

relatou:
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Que conhece a acusada há três anos pois frequenta a
casa  da  mesma;  que  nunca  viu  nenhuma
movimentação  anormal  na  casa  da  acusada;  que
nunca ouviu comentários da acusada vender drogas;
que  sempre  viu  Daniel  na  rua,  brincando  com  os
meninos;  que não sabe informar se Daniel  consome
drogas e se trabalha. (fl. 120)

Sendo o mesmo dito pela testemunha Maria de Fátima da Silva

Mesquita:

Que conhece a acusada há mais de cinco anos, pois
frequenta a casa da mesma algumas vezes […] que
nuca ouviu  comentário  de que na casa da acusada
funcionava uma boca de fumo e que a mesma vendia
drogas […] (fl. 121).

Diante de todo o exposto, a tese apresentada pela Defesa se fez

demonstrada através das declarações prestadas pelas testemunhas arroladas

pela Defesa as quais apresentaram a ré Maria de Lourdes como uma pessoa

de conduta social ilibada, além de ter esta negado, reiteradamente, qualquer

envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Em contrapartida, a tese do Órgão Acusador restou comprovada

diante da afirmação dos agentes policiais de que já haviam recebido diversas

denúncias anônimas as quais informavam que a casa de n.º 257 – na qual

sempre residiu a citada ré – funcionava como boca de fumo, sendo seu nome

expressamento citado.

Associa-se  ao  exposto,  que  parte  da  droga  apreendida  (15

balinhas  de  maconha),  já  preparada  para  venda,  foi  encontrada  escondida

entre as telhas da referida casa, mais exatamente na área de serviço. Além do

mais,  o  réu  Daniel  Valério  foi  flagrado  efetuando  a  venda  do  material

entorpecente  de dentro da área da casa, tendo o consumidor José Gomes

afirmado  que  aquela  não  teria  sido  a  primeira  vez  que  foi  comprar  droga

naquele mesmo local.
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Nesse  diapasão,  ainda  que  o  réu  Daniel  Valério  fosse  o

responsável pelo contato com os usuários e a consequente venda do material

entorpecente, não há como se sustentar que a ré Maria de Lourdes não tinha

ciência, ou mesmo participação, no crime em lume, ainda mais quando não se

mostrou uniforme a versão que justificava a relação existente entre os réus.

Ora, o artigo 33 da Lei n. 11.343/06 trata-se de crime de ação

múltipla e, por isso, traz, em seu tipo penal, diversas condutas, punindo quem

pratica  qualquer  uma  delas  (importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,

fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,

trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer

drogas).

No  caso  em  epígrafe,  restam  evidenciadas  as  condutas  de

vender e  expor à venda por parte do réu Daniel e de  ter em depósito por

parte da ré Maria de Lourdes, atividades essas que se complementam entre si,

a revelar que os acusados atuavam em conjunto, apesar de apenas Daniel se

expor. 

Nesse entoar, a decisão hostilizada não se limitou em alicerçar o

édito condenatório tão somente nos testemunhos dos policiais, sendo certo que

a negativa de autoria por parte  da recorrente,  por si  só,  não desautoriza a

condenação,  se  persistirem no  caderno  processual  os  elementos  de  prova

contundentes em seu desfavor.

Por sua vez, no que pertine à associação para o tráfico, para a

subsunção  da  conduta  ao  tipo  previsto  no  artigo  35  da Lei  n.  11.343/06  é

necessária a demonstração da estabilidade e da permanência da associação

criminosa,  não sendo possível  a  configuração do referido  crime a  partir  da

reunião ocasional de duas ou mais pessoas.

Ora, como dito outrora, restou demonstrado que a residência da

ré funcionava como um ponto de venda de entorpecentes, tendo, inclusive, o
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usuário José Gomes afirmado que aquela não teria sido a primeira vez que foi

comprar  droga  naquele  mesmo  local,  e  que  sempre  que  dava  vontade,

comparecia lá e comprava.

Inclusive,  o  policial  Sérgio  Jerônimo  relatou  que  toda  a

Companhia já teria recebido denúncia que  expressamente indicava que na

casa da acusada funcionava um ponto de venda de drogas e seu nome era

expressamente  citado nas  denúncias,  a  evidenciar  a  permanência  e  a

estabilidade  necessárias  para  a  condenação  no  tipo  penal  do  artigo  35

supramencionado.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR


